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பதிப்புடர

தமிழ் நமாவலகடளைச் ‘சரித்திர நமாவலகள்’, ‘சமூக 
நமாவலகள்’ என்ற, இரு வபரும பிரிவமாகப் 
பிரிப்பது தற்கமாலத்தில வபரு வழக்கமாயுள்ளைது. 
எது சரித்திர நமாவல, எது சமூக நமாவல என்ற 
நிச்சயிப்பதற்கு ஒரு வதளிவமானை விளைக்கம 
இலலமாவிடினும, சில நூற்றமாண்டுகளுக்கு முன் 
நடைந்த நிகழ்ச்சிகடளையும, அக்கமாலச் 
சூழ்நிடலடயேயும டமயேமமாக டவத்து 
எழுதப்படுவது சரித்திர நமாவல என்றம, தற்கமால 
நிகழ்ச்சிகள், சமுதமாயேச் சூழ்நிடல இவற்டற 
டமயேமமாகக் வகமாண்டு எழுதப் வபறவது சமூக 
நமாவல என்றம வபமாதுவமாகக் கருதப் வபறகிறது.

வரலமாற்றச் வசய்திகடளை முடறயேமாகத் வதமாகுத்து 
ஒழுங்குபடுத்தி எழுதி டவக்கும பழக்கம 
நமமவர்களிடடைஜயே இருந்ததிலடல. வரலமாற்றச்
வசய்திகடளை அறிவதற்கு கர்ணபரமபடரக் 
கடதகடளையும, கல வவட்டுகடளையும, 
இலக்கியேங்கடளையுஜம நமாம வபரிதமாக 
நமபஜவண்டியே நிடலயில இருக்கிஜறமாம. 
இலக்கியேங்களும வரலமாற்றச் வசய்திகடளைத் 
வதளிவமாக அறதியிட்டுக் கூறவதிலடல. சுடவ 



மிகு இலக்கியேங்களின் நடு நடுஜவ வரும 
குறிப்புகடளைக் வகமாண்டுதமான் வரலமாற்றச் 
வசய்திகடளையேறியே ஜவண்டும.

இலக்கியேங்களில வரும குறிப்டபக் வகமாண்டு 
வரலமாற்றச் வசய்திகடளைச் ஜசகரிப்பதற்குப் 
பழந்தமிழ் இலக்கியேத்தில பரந்த அறிவும 
ஆழ்ந்த புலடமயும ஜவண்டும. இந்த இரண்டும 
நிடறயேப் வபற்றவர் ஆசிரியேர் திரு. நமா. 
பமார்த்தசமாரதி அவர்கள். சங்க நூலகடளையும 
இடடைக்கமால இலக்கியே-இலக்கணங்கடளையும 
முடறஜயேமாடு பூரணமமாகக் கற்றத் ஜதர்ந்து 
பண்டிதப் பரீட்டசயில வவற்றி வபற்றவர் திரு. 
நமா. பமார்த்தசமாரதி.

சங்க இலக்கியேங்களில கிடடைக்கும வரலமாற்றச் 
வசய்திகடளைக் வகமாண்டு மூன்ற தமிழ் 
மன்னைர்களின் தடலநகரங்கடளைப் பற்றியும 
தனித்தனிஜயே மூன்ற நமாவலகள் எழுத 
ஜவண்டும என்ற திரு. நமா. பமா. வின் திட்டைப்படி 
மூன்றமாவது நமாவல இது. ‘மணி பலலவம’ 
ஜசமாழப் ஜபரரசின் தடலநகடரப்பற்றிப் 
ஜபசுகிறது. பமாண்டியேர்களின் பழமவபரு நகரமானை 
‘கபமாடைபுரம’ இரண்டைமாவது நமாவலமாக 
உருப்வபற்ற விட்டைது. கடைல பிறக் ஜகமாட்டியே 



ஜசரர் வபருமமான் வசங்குட்டுவனின் 
கமாலச்சூழ்நிடலடயே விளைக்குகிறது இந்த 
‘வஞ்சிமமாநகரம’.

இந்தச் சுடவயேமானை நமாவடலத் வதமாடைரமாகத் தமது 
சிங்கப்பூர் “தமிழ் முரசு” நமாளிதழில வவளியிட்டு
மடலநமாவடைங்கும, மற்வறமாரு மடலநமாடுடடைப் 
ஜபரரசன் ஜசரன் வசங்குட்டுவனின் புகழ் 
பரப்பியே திரு. சமாரங்கபமாணி அவர்கட்கும, இந்த 
வரலமாற்ற நமாவடல நூல வடிவில வவளியிடும 
வமாய்ப்பிடனை எங்களுக்களித்த ஆசிரியேர் திரு. நமா. 
பமா. அவர்கட்கும எங்கள் உள்ளைம நிடறந்த நன்றி 
உரித்தமாகுக.

வசன்டனை கண. முத்டதயேமா
9–2-68       தமிழ்ப் புத்தகமாலயேம



1. மஜகமாடதக் கடரயிஜல …

பூர்ணவமாகினி என்ற சிறப்பித்துச் 
வசமாலலப்படும வபமான்வமானியேமாற கடைவலமாடு 
கலக்குமிடைம, அன்ற அந்த முன்னிரவு 
ஜவடளையில அழகு மிகுந்து ஜதமான்றியேது. 
வபளைர்ணமிக்கு மறநமாளைமாடகயினைமால சிறிது 
கமாலந்தமாழ்ந்து உதித்தமாலும நிலமாவின் வபமாலிவு 
அந்த இடைத்தின் வபமாலிவுக்கு வமருகு 
ஊட்டியேது. வபமான்வமானியேமாற்றின் வசந்நிற நீரும 
மஜகமாடதக் கடைலின் நீல அடலகளும 
கலக்குமிடைம ஆண்டமயும, வபண்டமயுமமாகியே 
குணங்கஜளை சந்தித்துக் கலப்பது ஜபமால வனைப்பு 
நிடறந்ததமாயிருந்தது. கடைடல ஆண்டமயேமாகவும, 
நதிடயேப் வபண்டமயேமாகவும கற்படனை வசய்யும 
எண்ணத்டதக் கூடை அந்தச் சங்கமத்துடறஜயே 
படடைத்துக் வகமாடுத்தது.

அடைர்ந்த மரக்கூட்டைங்களுக்கு அப்பமால 
வபமான்வமானியேமாற்றின் கடரஜயேமாரமமாகஜவ 
வசன்றமால ஜசரநமாட்டின் வீரத் தடலநகரமமாகியே 
வகமாடுங்ஜகமாளுடர அடடைந்து விடைலமாம. 
கடரஜயேமாரமமாகத் வதன்ஜமற்ஜக பத்து நமாழிடகப் 
பயேணத்தில வஞ்சிமமாநகரம இருந்தது. 



வகமாடுங்ஜகமாளுடர ஒட்டிக் கடைஜலமாரமமாகஜவ 
இருந்த முசிறியில இரண்டு மூன்ற நமாட்களைமாகப் 
பரபரப்பூட்டும பயேங்கரச் வசய்திவயேமான்ற 
பரவிப் வபமாது மக்கடளைப் பயேமுறத்திக் 
வகமாண்டிருந்தது. ஜமற்குக் கடைலின் வகமாடியே 
வகமாள்டளைக்கமாரனைமாகியே கடைமபர் குறநில 
மன்னைன் ஆந்டதக் கண்ணன் முசிறிடயேக் 
வகமாள்டளையிடைப் ஜபமாகிறமான் என்ற வசய்திதமான் 
கமாட்டுத் தீ ஜபமாலப் பரவிக் வகமாண்டிருந்தது. 
வபரு மன்னைரமாகியே கடைல பிறக்ஜகமாட்டியே 
வசங்குட்டுவ ஜவந்தர் ஊரிலிருந்தமால கவடல 
இலடல. அவரும வபரும படடைகஜளைமாடு 
இமயேத்திற்கும குயிலமாலுவத்திற்கும 
வசன்றிருந்தமார். வகமாடுங்ஜகமாளூர்ப் 
படடைக்ஜகமாட்டைத்தில கூடை அதிகமமானை 
படடைவீரர்கள் இலடல. முசிறியிலிருந்த 
ஜபமார்க்கலங்கடளையும, கடைற்படடைடயேயும 
வகமாண்டு ஆந்டதக் கண்ணடனை எதிர்க்க 
முடியுமமா என்பதும வதரியேவிலடல. மஜகமாடதக் 
கடரயின் இருபது கமாத துரமும இடதப் பற்றிஜயே 
ஜபச்சமாக இருந்தது. வகமாடுங்ஜகமாளுர்க் 
ஜகமாட்டடையின் நமாற்பக்கத்து வமாயிலகடளையும 
கூடை அடடைத்துவிட்டைமார்கள். பமாதுகமாப்பு 
ஏற்பமாடுகள் விடரவமாக்கப்பட்டைனை. குணவமாயிற் 
ஜகமாட்டைத்து அரசு துறந்திருந்த இடளையே ஜசரர் 



இளைங்ஜகமா அடிகள் அரச கமாரியேங்களில 
ஆஜலமாசடனை கூறம வழக்கமின்டமயேமால 
அவடரயும அணுகிக் ஜகட்க முடியேமாமலிருந்தது.

வகமாடுங்ஜகமாளுர்க் ஜகமாட்டடைப் பமாதுகமாப்புப் 
படடைத் தடலவன் குமரன் நமபிக்கு 
நிடலடமடயே எப்படி எதிர் வகமாள்வவதன்ற 
சிந்தடனை எழுந்தது. மஜகமாடதக் கடரயின் 
இருபது கமாததுரத்தில ஜபரியேமாற வபமான்வமானி, 
அயிடர ஜபமான்ற பல நதிமுகத்துவமாரங்கள் 
அங்கங்ஜக இருந்ததனைமால ஒவ்வவமாரு 
முகத்துவமாரத்திற்கும பமாதுகமாப்பு 
அவசியேவமன்ற ஜதமான்றியேது. 
முகத்துவமாரங்களின் வழியேமாகக் 
வகமாள்டளைக்கமாரர்களின் படைகுகஜளைமா, 
கப்பலகஜளைமா உள்ஜளை புக முடியுமமானைமால குட்டை 
நமாட்டு நகரங்கள் எலலமாவற்டறயுஜம 
சூடறயேமாடிவிடை முடியும. வபமான்னும மணியும, 
முத்தும பவளைமும நிடறந்த மஜகமாடதக்கடர 
நகரங்களின் கதி என்னை ஆகுஜமமா என்ற பீதி 
எங்கும பரவத் வதமாடைங்கியிருந்தது.

ஜசடனைத்தடலவனும வபருமபடடைநமாயேகனும 
ஆகியே விலலவன் ஜகமாடத மமாமன்னைஜரமாடு 
வடைதிடசப் படடைவயேடுப்பிற்குச் 



வசன்றிருந்தமான். வஞ்சிமமாநகரத்தின் 
அரண்மடனையேமானை கனைக மமாளிடகக் 
ஜகமாட்டைத்தில அடமச்சர் அழுமபிலஜவள் 
மட்டுஜம இருந்தமார். வசய்தி கனைக மமாளிடகடயே 
எட்டுவதற்கும அதிகஜநரம ஆகவிலடல. 
ஆந்டதக் கண்ணன் மஜகமாடதக் 
கடரநகரங்கடளைக் வகமாள்டளையிடை 
இருக்கிறமாவனைன்ற வசய்தி - 
வமய்யேமாயிருந்தமாலும வபமாய்யேமாகஜவ 
பரப்பப்பட்டிருந்தமாலும அடமச்சர் 
அழுமபிலஜவள் அதற்கமானை பமாதுகமாப்பு 
ஏற்பமாடுகடளைக் கவனிக்க ஜவண்டியேவரமாய் 
இருந்தமார். வகமாடுங்ஜகமாளுர்க் குமரடனை உடைஜனை 
தடலநகருக்கு அடழத்து வருமமாற தமமுடடையே 
அந்தரங்க ஒற்றர்களைமாகியே வலியேடனையும 
பூழியேடனையும அனுப்பி டவத்தமார் 
அழுமபிலஜவள். வகமாடுங்ஜகமாளூர் 
படடைக்ஜகமாட்டைத் தடலவனைமாகியே குமரன் 
இளைமபருவத்தினைன் - ஜபமார் முடறகளிலும 
எதிரிகடளை முறியேடிக்கும தந்திரங்களிலும 
விலலவன் ஜகமாடதடயேப்ஜபமால அவ்வளைவு 
வலலவன் இலடல என்றமாலும ஜபரழகன். 
குமரனுடடையே கமபீரஜம தனி மீடச அருமபத் 
வதமாடைங்கும பருவத்து இடளைஞர்களின் ஜமல 
அழுமபிலஜவளுக்கு அவ்வளைவமாக நமபிக்டக 



கிடடையேமாது. முதுடமடயேயும அரசதந்திர 
வநறிகடளையுஜம வபரிதமாக மதிக்கிறவர் அவர். 
என்றமாலும இப்ஜபமாது வகமாடுங்ஜகமாளுர்க் குமரன்
என்ற மீடச அருமபும பருவத்து இடளைஞடனைக் 
வகமாண்டுதமான் தம கமாரியேங்கடளைச் 
சமாதித்துக்வகமாள்ளை ஜவண்டியிருந்தது அவருக்கு. 
எடதக் வகமாண்டு எந்தக் கமாரியேத்டத எப்ஜபமாது 
சமாதிக்கலமாஜமமா அடதக்வகமாண்டு அந்தக் 
கமாரியேத்டத அப்ஜபமாது சமாதிக்க ஜவண்டும 
என்பது அழுமபிலஜவளின் முடிவு. சிறியே 
கருவிகடளைக் வகமாண்டும வபரியே கமாரியேங்கடளைச் 
சமாதிக்கலமாம. வபரியே கருவிகடளைக் 
வகமாண்டுதமான் வபரியே கமாரியேங்கடளைச் சமாதிக்க 
ஜவண்டுவமன்பதிலடல. எப்படிச் சமாதித்துக் 
வகமாள்கிஜறமாம என்பதுதமான் முக்கியேம - என்ற 
கவனிக்கிறவர் அவர் எதனைமால சமாதிக்கிஜறமாம 
என்ற கமாரணஜமமா, கமாரியேம நிடறஜவறியேபின் 
பயேனைற்றதமானைமாலும ஆகிவிடைலமாம என்றம பல 
சமயேங்களில அவர் கூறவதுண்டு. அரச தந்திரச் 
சிந்தடனைகளில ஜசரநமாடு முழுவதும 
ஜதடினைமாலும அழுமபிலஜவளுக்கு 
இடணயேமானைவர்கள் கிடடையேமாது என்ற முடிவமாகி 
யிருந்தது. அத்தடகயே அரசியேல வலலவர் 
ஜபரரசரும வபருமபடடைத் தடலவரும 
ஊரிலிலலமாத இச்சமயேத்தில வகமாடுங்ஜகமாளுர்க் 



குமரடனை அடழத்துவரப் பணித்திருந்தமார் 
என்றமால அதில ஏஜதமா அந்தரங்கம இருக்க 
ஜவண்டுவமன்ஜற ஜதமான்றியேது. மஜகமாடதக் 
கடரயில வகமாடுங்ஜகமாளுரிலிருந்து ஆடைகமமாடைம 
வடரயில கடைற் வகமாள்டளைக் கமாரர்கடளையும 
அவர்கள் தடலவனைமானை ஆந்டதக் கண்ணடனையும
பற்றியே பயேம நிடறந்திருக்கிற சமயேத்தில 
அதற்குத்தக்க தீர்திறனைமாகக் வகமாடுங்ஜகமாளுர்க் 
குமரடனை அழுமபிலஜவள் ஜதர்ந்வதடுப்பமார் 
என்பது பலர் எதிர்பமாரமாத ஒன்ற. ஜவளைமாவிக்ஜகமா 
மமாளிடகயிலும, கனைகமமாளிடகச் சுற்றப் 
புறங்களிலும வஞ்சிமமாநகர அரச கரும 
வட்டைங்களிலும இச் வசய்தி வியேப்டபஜயே 
அளித்தது.

மஜகமாடதக் கடர என்ற அடழக்கப்பட்டுவந்த 
ஜமற்குக் கடைற்கடர நகரங்களும, சிற்றமார்களும 
ஜபரூர்களும எக்கமாலத்திலும - 
கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரர்களைமாகியே கடைமபர்கள் 
குறமபர்கள் வதமாலடலடயே அறிந்திருப்பினும 
ஜபரரசர் தடலநகரில இலலமாத கமாலவமன்ற 
கமாரணத்தில எங்கும பரபரப்பு 
அதிகமமாயிருந்தது. நதிகளின் 
முகத்துவமாரங்களிலும கடரஜயேமாரத்துக் 
கடைற்பகுதிகளிலும அதிகமமானை படைகுகளும 



மரக்கலங்களும, நமாவமாய்களும ஜபமாக்குவரவு 
இருக்கும. இப்ஜபமாது சில நமாட்களைமாக அந்தக் 
கலகலப்பமானை கடைற்பகுதிகளும 
முகத்துவமாரங்களும எடதஜயேமா எதிர்ப்பமார்த்துச் 
சூழ்ந்துவிட்டை பயேங்கரத்துடைனும, 
தனிடமயுடைனும கமாட்சியேளித்தனை. 
வவறிச்ஜசமாடிப் ஜபமாயிருந்த கடைற்கடரப் 
பகுதிகளும, முகத்துவமாரப் பகுதிகளும 
பமார்ப்பதற்கு என்னைஜவமா ஜபமாலிருந்தனை.

அடமச்சர் அழுமபிலஜவளின் ஆடணவபற்றக் 
வகமாடுங்ஜகமாளுர்க் குமரடனை அடழத்து 
வருவதற்கமாகச் வசன்ற வலியேனும பூழியேனும 
கடைற்கடரப் பகுதிகளிலும முகத்துவமாரங்களிலும
ஏற்பட்டிருந்த இந்த மமாறதலகடளை எலலமாம 
கவனித்தமார்கள். வஞ்சிமமாநகடரயும 
வகமாடுங்ஜகமாளுடரயும இடணத்த சமாடல 
மிகவும அழகமானைது. இருமருங்கிலும அடைர்ந்து 
வசறிந்த பசுடமயேமானை மரங்கள் 
அணிவகுத்தமாற்ஜபமால அழகுற அடமந்திருந்தனை.
வலியேனுக்கும பூழியேனுக்கும அத்தடகயே 
சமாடலயில குதிடரயில வசலவஜத சுகமமாக 
இருந்தது. ஆயினும எங்கும நிலவியே சூழ்நிடல 
மட்டும மனைநிடறவு தருவதமாக இலடல. 
யேமாடனைப்பமாகர் சிலர் மட்டும தங்களுடடையே 



முகபடைமாமணிந்த யேமாடனைகஜளைமாடு சமாடலயில 
குறக்கிட்டைமார்கள். நீண்டை வகமாமபுகஜளைமாடு 
முகபடைமாம அணிந்த யேமாடனைகள் தங்களுடடையே 
மணிகள் அளைவமாக விட்டு விட்டு ஒலிக்குமபடி 
சமாடலயில வசலவஜத கமபீரமமாகவும 
கவர்ச்சியேமாகவும இருந்தது. வலியேனும 
பூழியேனும புரவிகளில பயேணம வசய்தமார்கள். 
பயேணத்தின்ஜபமாது இருவரும பல வசய்திகடளைப்
ஜபசிக்வகமாண்ஜடை பயேணம வசய்தமார்கள்.

“வகமாடுடம மிகுந்த வகமாள்டளைக்கூட்டைத் 
தடலவனைமாகியே ஆந்டதக்கண்ணடனையும அவன் 
ஆட்கடளையும வவலவதற்குக் வகமாடுங்ஜகமாளுர்க் 
குமரனின் சமாமர்த்தியேஜம ஜபமாதுவமன்ற 
நமபுகிறமாயேமா நீ?”- என்ற பூழியேடனைக் ஜகட்டைமான் 
வலியேன்.

“வகமாடுங்ஜகமாளுர்க் குமரன் - இதுவடர - 
வபண்களின் புன்னைடகடயேத் தவிர 
ஜவவறடதயும வவற்றிக்வகமாண்டு 
பழக்கப்படைவிலடல” என்ற மறவமமாழி 
கூறினைமான் பூழியேன்.

“ஆனைமாலும எலலமாம வதரிந்தவரமாகியே அடமச்சர் 
வபருமமாஜனை நம குமரடனை எதிர்பமார்க்கிறமார் 



என்றமால அதில ஏஜதமா சிறப்பிருக்க 
ஜவண்டுவமன்ற ஜதமான்றகிறது.”

“அப்படியும இருக்கலமாம. ஆனைமால வபரும 
படடைத் தடலவரும, ஜபரரசரும வடைதிடசப் 
படடைவயேடுப்பு ஜமற்வகமாண்டு வசன்றிருக்கிற 
இச்சமயேத்தில வகமாடுங்ஜகமாளுர்க் குமரடனையும 
விட்டைமால ஜவற யேமார்தமான் இங்கு 
இருக்கிறமார்கள்?”

“அதற்குச் வசமாலலவிலடல ! வபமாதுவமாக நம 
அடமச்சர் வபருமமானுக்கு விடைடலப் பருவத்து 
இடளைஞர்கள் ஜமல அதிகமமாக நமபிக்டககள் 
கிடடையேமாது.”

“எலலமாச் சமயேத்திலும எலஜலமாடரயுஜம 
நமபமாமல இருந்துவிடை முடியேமாது அலலவமா? 
அப்புறம ஆந்டதக்கண்ணன் பமாடு 
வகமாண்டைமாட்டைமமாகி விடுஜம?”

ஜபசிக் வகமாண்ஜடை வகமாடுங்ஜகமாளுர்ச் சமாடலயில 
விடரந்தமார்கள் அடமச்சரின் அந்தரங்கத் 
துரதர்கள். அவர்கள் வகமாடுங்ஜகமாளுடர 
வநருங்கிக் வகமாண்டிருந்தஜபமாது ஊர் 
அடமதியேடடைந்திருந்தது. இயேலபமாகஜவ 



அடமதியேடடைகிற ஜநரவமன்ற 
வசமாலலிவிடுவதற்கும இலடல. 
மஜகமாடதக்கடர வநடுகிலும பரவியிருந்த 
ஆந்டதக்கண்ணன் பயேம வகமாடுங்ஜகமாளுரில 
மட்டும குடறந்துவிடுமமா என்னை? 
வகமாடுங்ஜகமாளுர்க் ஜகமாட்டடை வமாயிலகள் 
அவர்கள் வசன்ற ஜவடளையில 
அடடைக்கப்பட்டிருந்தனை. ஜமற்குப் பக்கமமாக 
இருந்த வபருங்கதவுகளிஜல மட்டும 
திட்டிவமாசல சிறிதளைவு திறந்திருந்தது. உள்ஜளை 
ஜபமாய்த் வதரிந்துவகமாள்ளை ஜவண்டியே 
அவசியேமிலலமாமல வமாயிலிஜலஜயே உண்டம 
வதரிந்தது. வகமாடுங்ஜகமாளுர்க் குமரன் படடைக் 
ஜகமாட்டைத்திலுள்ஜளை இலடலவயேன்ற 
வலியேனுக்கும பூழியேனுக்கும தகவல 
அறிவிக்கப்பட்டைது. என்னை வசய்வவதன்ற 
இருவரும திடகத்தனைர். நிடலடமஜயேமா 
அவசரமமாக இருந்தது.
-----------



2. வகமாடுங்ஜகமாளுர்க் குமரன்

குமரன்படடைக் ஜகமாட்டைத்தில 
இலடலவயேன்றறிந்த வலியேனும, பூழியேனும, 
அருகில ஜகமாட்டடை மதிற்புறத்திலிருந்த 
பூந்ஜதமாட்டைம ஒன்றில நுடழந்தனைர். ஜபசிக் 
வகமாண்ஜடை அந்தப் பூந்ஜதமாட்டைத்தில சுற்றிச்சுற்றி 
வந்த அவர்கள் மிக அழகமாகக் கட்டைப்பட்டிருந்த 
ஒரு வசய்குன்றின் அருஜக வந்ததும அங்ஜக 
வியேப்புக்குரியே கமாட்சி ஒன்டறக் கண்டைமார்கள். 
அவர்கள் எந்தக் வகமாடுங்ஜகமாளுர்க் குமரடனைத் 
ஜதடி வந்தமார்கஜளைமா அந்தக் குமரஜனை அங்கு 
ஜபரழகியேமானை இளைம வபண் ஒருத்திஜயேமாடு 
அமர்ந்து வகமாஞ்சிக் குலமாவிக் வகமாண்டிருந்தமான். 
வலியேனும பூழியேனும அருகிலிருந்த 
புதவரமான்றில மடறந்து நின்ற 
கவனிக்கலமானைமார்கள்.

“நமாடு முழுவதும வகமாள்டளைக்கமாரர்கடளைப் 
பற்றியே பயேம சூழ்ந்திருக்கும இந்த ஜவடளையில 
வகமாடுங்ஜகமாளூர்ப் படடைக் ஜகமாட்டைத் தடலவர் 
எத்தடகயே கமாரிய்த்தில ஈடுபட்டிருக்கிறமார் 
பமார்த்தமாயேமா?”



“விவரம வதரியேமாமல ஜபசுகிறமாஜயே பூழியேமா! 
உலகில ஏற்படும கமாதல நிகழ்ச்சிகஜளை 
வபருமபமாலும இத்தடகயே சந்தர்ப்பங்களில தமான்
ஜதமான்றவதமாகச் வசமாலகிறமார்கள்...”

“என்னை இருந்தமாலும நம குமரன் நமபிக்கு 
வமாய்த்த கமாதலிடயேப் ஜபமால இத்தடனை ஜபரழகி 
உலகில ஜவவறங்குஜம இருக்க முடியேமாது.”

“அப்படியேமானைமால வகமாடுங்ஜகமாளுர்ப் 
படடைக்ஜகமாட்டைப் பமாதுகமாப்டபவிடை இந்தக் 
கமாரியேத்டத நம குமரன் நமபி வசமடமயேமாச் 
வசய்யேமுடியுவமன்ற வசமால!”

“ஜகமாட்டடைவிடுகிறவர்கள் அதமாவது ஒரு 
வபண்ணிடைம தங்கள் வசமாந்த மனைத்டதஜயே 
ஜகமாட்டடை விடுகிறவர்கள் எங்கமாவது 
ஜகமாட்டடைடயேப் பமாதுகமாக்க முடியுமமா?”

“வபமாற ! அவர்கள் இருவரும ஏஜதமா 
ஜபசிக்வகமாள்ளுகிறமார்கள், ஜகட்ஜபமாம.”

“கமாதலர்கள் இருவரும ஜபசிக்வகமாள்வடத 
ஒட்டுக்ஜகட்பது பமாவம.”



“பமாவஜமமா, புண்ணியேஜமமா, அவதலலமாம 
எனைக்குத் வதரியேமாது.இந்தப் ஜபச்டச ஒட்டுக் 
ஜகட்டைமாலதமான் நமாம அடமச்சர் வபருமமானிடைம 
திருமபிச் வசன்ற ஏதமாவது விவரங்கள் கூற 
முடியும...”

“இடத எலலமாம அடமச்சர் வபருமமானிடைம 
கூறினைமால அவருக்குக் வகமாடுங்ஜகமாளுர்க் குமரன் 
ஜமலிருக்கிற சிறிதளைவு நமபிக்டகயுமகூடைப் 
ஜபமாய்விடும பமாவம !”

“விடளைவுகடளைப் பற்றி நமாம ஏன் கவடலப்படை 
ஜவண்டும? அடமச்சர் வபருமமானின் அந்தரங்க 
ஒற்றர்கள் என்ற முடறயிஜல எது நம 
கடைடமஜயேமா அடத நமாம வசய்தமாக ஜவண்டும.”

“அவர்கள் ஜபசிக்வகமாள்வதிலிருந்து 
வகமாடுங்ஜகமாளூரிஜலஜயே வபரியே இரத்தினை 
வணிகர் ஒருவருடடையே மகள் அவவளைன்ற 
வதரிகிறது.”

“உற்றக்ஜகட்டைமால இன்னும பல உண்டமகள் 
வதரியேலமாம. வபமாறத்திருந்து ஜகட்ஜபமாம. 
குமரன் நமபியும அவன் கமாதலியும இங்கிருந்து 
புறப்பட்டுச் வசன்ற பின் நமாமும ஜவற வழியேமாக 



இங்கிருந்து வவளிஜயேறி - அப்ஜபமாதுதமான் 
புதிதமாக வருகிறவர்கள்ஜபமால ஜகமாட்டடையில 
ஜபமாய்க் குமரன் நமபிடயேச் சந்திப்ஜபமாம” என்ற 
அவர்கள் இருவரும தீர்மமானைம வசய்து 
வகமாண்டைமார்கள். இப்படிவயேலலமாம இவர்கள் 
நின்ற கவனிப்படத அறியேமாத குமரன் நமபி தன் 
கமாதலியிடைம உருகி உருகிப் ஜபசிக் 
வகமாண்டிருந்தமான்.

“வபண்ஜண இன்ற எத்தடகயே சூழ்நிடலயில 
இங்கு நமான் உன்டனைச் சந்திக்க வந்திருக்கிஜறன் 
வதரியுமமா? மஜகமாடதக் கடர முழுவதும 
கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரர்கடளைப் பற்றியே அச்சம 
பரவியிருக்கிறது. ஜபரரசஜரமா, வபருமபடடைத் 
தடலவஜரமா, தடலநகரில இலடல. 
வகமாள்டளைக்கமாரர்கள் பயேத்டதத் தவிர்க்க 
பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகள் வசய்யுமமாற அடமச்சர் 
அழுமபிலஜவளிடைமிருந்து எந்த வினைமாடியில 
எனைக்குத் தகவல வருவமன்ற வசமாலல 
முடியேமாது.”

“எலலமாம எனைக்குத் வதரியும. ஆனைமால உங்கடளை 
ஒரு நமாள் ஒரு ஜவடளையேமாவது சந்திக்கமாவிட்டைமால 
என்னைமால உயிர் வமாழ முடியேமாது.”
“வீரர்கடளைக் கமாதலிப்பவர்கள் இவ்வளைவு 



ஜகமாடழகளைமாக இருக்கக் கூடைமாது வபண்ஜண!”
“ஜகமாடழத்தனைமும மனைம வநகிழ்ந்து வபருகும 
உண்டம அன்பும எந்த இடைத்தில எந்த 
அளைவுஜகமாலமால ஜவறபடுகின்றனை என்படத 
இன்னும நீங்கள் உணரவிலடல என்ற 
வதரிகிறது...”

“வதரியேமாமவலன்னை? நன்றமாகத் வதரிகிறது. 
ஆனைமாலும அடமச்சருடடையே கட்டைடளைடயேஜயேமா 
என் பதவிக்கமானை கடைடமகடளைஜயேமா நமான் 
புறக்கணிக்க முடியேமாதவனைமாக இருக்கிஜறன். எந்த
ஆபத்தமானை சூழ்நிடலயிலும என் டககள் 
விடரந்து பமாதுகமாக்க ஜவண்டியே அழகுச் 
வசலவம நீதமான் என்படத நமான் உணர்கிஜறன். 
ஆயினும நடு நடுஜவ என்னுடடையே பதவிக் 
கடைடமகள் என்னைமால பமாதுகமாக்கப்படை ஜவண்டியே
மஜகமாடதக்கடர முழுடமடயேயும எனைக்கு 
நிடனைவு படுத்துகின்றனை.”

“அதனைமால என்னை? உங்கள் பிரியேத்திற்குரியேவள் 
என்ற முடறயில தனிப்பட்டை பமாதுகமாப்டப 
அடடையேவிலடலயேமானைமாலும உங்களுடடையே 
பமாதுகமாப்பு எலடலக்குட்பட்டை மஜகமாடதக் 
கடரயிலிருப்பவள் என்ற முடறயிலமாவது அது 
எனைக்குக் கிடடைக்குமலலவமா?” என்ற கூறி அவள்



சிரித்தமாள். அந்தச் சிரிப்பு எத்தடகயே 
ஆண்டமடயேயும பிடிவமாதம உள்ளைவடனையும 
மயேக்கிவிடை முடிந்ததமாக இருந்தது.

“உனைக்கு அமுதவலலி என்ற வபயேர் 
சூட்டியேவர்கடளை மறமுடறயும பமாரமாட்டை 
ஜவண்டும வபண்ஜண! அமுதத்தின் அரியே 
தன்டம உன் புன்னைடகயிலும நிடறந்திருக்கிறது.
அமுதம ஜதவர்கடளைச் சமாவின்றி நித்தியே 
இளைடமஜயேமாடு வமாழ டவக்கிறது என்கிறமார்கள். 
உன் புன்னைடகஜயேமா - என்டனைப் ஜபமான்ற 
மனிதடனைஜயே நித்தியே இளைடமஜயேமாடு வமாழ 
டவத்துவிடும ஜபமாலிருக்கிறஜத?...”

“திடீவரன்ற என்டனை அளைவுக்கு அதிகமமாகப் 
புகழத் வதமாடைங்கிவிட்டீர்கஜளை? ”

“ஒரு வபண்டண ஓர் ஆண்மகன் எவ்வளைவு 
ஜவண்டுமமானைமாலும பமாரமாட்டைலமாவமன்ற 
இலக்கியேத்திஜலஜயே இடைமளித்து நலம 
பமாரமாட்டைவலன்ற வபயேரும 
சூட்டியிருக்கிறமார்கள்.”

“பமார்த்தீர்களைமா? அதில கூடை ஆண்களுக்குத்தமான் 
அதிக உரிடம அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 



வபண்கடளைத்தமான் கவனிப்பமார் இலடல !”

“ஏன் இலடல? அதற்குத்தமான் ஆண்கள் 
இருக்கிறமார்கஜளை? நமாங்கள் புகழுவதற்கமாகவும 
நலம பமாரமாட்டுவதற்கமாகவும தமாஜனை நீங்கள் 
எலலமாம அழகமாகப் 
படடைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள்” என்ற 
வகமாடுங்ஜகமாளுர்க் குமரன் நமபி கூறியேஜபமாது 
அமுதவலலியின் முகத்தில நமாணம 
விடளையேமாடியேது. சிறிது ஜநர உலலமாச 
உடரயேமாடைலுக்குப்பின் அவர்கள் பிரியேஜவண்டியே
ஜவடளை வந்தது.

“நமாடளைக்கு இஜத ஜவடளையில இங்குவர மறந்து 
விடைமாஜத! ஊவரலலமாம ஆந்டதக்கண்ணன் 
பயேமமாயிருக்கிறஜத என்ற ஜபசமாமல இருந்து 
என்டனை ஏமமாற்றிவிடைமாஜத. உன் தந்டதயேமார் 
வயிற்றில வநருப்டபக் கட்டிக் வகமாண்டிருப்பமார்.
எங்ஜக இரத்தினைங்கடளைவயேலலமாம 
ஆந்டதக்கண்ணன் வமாரிக்வகமாண்டு 
ஜபமாய்விடுவமாஜனைமா என்ற அவருக்குக் குடைல 
நடுங்கும. உன்தந்டத தன்னிடைமுள்ளை எலலமா 
இரத்தினைத்டதப்பற்றியும கவடலப்படைட்டும. 
ஆனைமால ஒஜர ஒர் இரத்தினைத்டதப் பற்றி மட்டும 
அவர் கவடலப்படுவடத விட்டு விடைலமாம.”



“எந்த இரத்தினைத்டதப் பற்றிச் வசமாலகிறீர்கள்?”

“புரியேவிலடலயேமா? இஜதமா என் எதிஜர நின்ற 
ஜபசிக் வகமாண்டிருக்குமிந்த அழகு 
இரத்தினைத்டதப் பற்றித்தமான் வசமாலலுகிஜறன்” - 
என்ற அவள் பூங்கரத்டதப் பற்றினைமான் குமரன். 
பின்பு வமலலியே குரலில அவள் வசவியேருஜக 
வநருங்கிக் கூறலமானைமான்: “என்டனைப் 
வபமாறத்தவடர அவர் வபற்றிருக்கும 
இரத்தினைங்களில உயேர்ந்ததும விடல 
மதிப்பற்றததும இதுதமான்.”

“அதிகம புகழ ஜவண்டைமாம. நமான் நமாடளைக்கு 
அவசியேம வருகிஜறன்” - என்ற நமாணமும 
வமன்டமயும இடழந்த நளினைக் குரலில 
கூறியேபடி அவனிடைமிருந்து தன் கரங்கடளை 
விடுவித்துக்வகமாண்டைமாள் அமுதவலலி. அவள் 
வசலலும வழிடயேத் திருமபித் திருமபிப் 
பமார்த்தவனைமாகப் படடைக் ஜகமாட்டைத்துப் 
பமாடதயில நடைந்தமான் குமரன். அவனுடடையே 
வநடி துயேர்ந்த ஜதமாற்றத்திற்கும இளைடம மிடுக்கு 
நிடறந்த அந்த வீர கமபீர நடடைக்கும 
வபமாருத்தமமாக இருந்தது. சிங்க ஏற பமார்ப்பது 
ஜபமால அந்த எடுப்பமானை பமார்டவஜயே 



அவனுக்குப் வபருமிதமளித்தது. அவன் படடைக் 
ஜகமாட்டைத்திற்குள் நுடழயும ஜபமாஜத வஞ்சிமமா 
நகரிலிருந்து அடமச்சரின் தூதர்கள் வந்திருக்கும 
வசய்திடயேக் கமாவலர்கள் அறிவித்து விட்டைமார்கள்.
அந்தத் தூதர்கள் எங்ஜக வசன்றிருக்கிறமார்கள் 
என்ற உடைஜனை அறியேத் துடித்தமான்.

“சிறது ஜநரத்தில மறபடியும தங்கடளை வந்து 
கமாண்பதமாகக் கூறிச் வசன்றமார்கள்” - என்றமான் 
ஜகமாட்டடை வமாயிற்கமாவலன். தூதுவர்கள் வந்த 
ஜநரத்தில தமான் படடைக்ஜகமாட்டைத்தில இலலமாமற் 
ஜபமாய்விட்ஜடைமாஜம என்ற கழிவிரக்கமும, 
அவர்கள் வரடவ மீண்டும எதிர்பமார்க்கும 
ஆவலுமமாகக் கமாத்திருந்தமான். வலியேனும 
பூழியேனும சிறிது ஜநரத்திஜலஜயே வந்து 
ஜசர்ந்தமார்கள். அவர்கடளை முகமன் கூறி 
வரஜவற்றமான் குமரன். “அடமச்சர் வபருமமான் 
தங்கடளை டகஜயேமாடு தடலநகருக்கு அடழத்து 
வரச்வசமாலலியிருக்கிறமார்” என்ற தூதுவர் 
இருவரும ஏககமாலத்தில கூறியேவபமாழுது 
குமரனுக்கு ஒன்றஜம ஒடைவிலடல. அந்த 
அகமாலத்தில அவர்கஜளைமாடு தடலநகருக்குப் 
புறப்பட்டைமால அமுதவலலிக்குத் தகவல 
வதரியேமாது ஜபமாய்விடுஜம என்ற 
கவடலப்பட்டைமான் அவன். ‘மறநமாள் தமான் 



வகமாடுங்ஜகமாளுருக்கு எப்ஜபமாது 
திருமபமுடியுவமன்ற வதரியேமாததனைமால 
அநமாவசியேமமாக அவள் பூந்ஜதமாட்டைத்திற்குத் ஜதடி
வந்து அடலவமாஜளை? தமான் தடலநகருக்குப் 
பயேணமமாவடத எப்படி அவளுக்கு அறிவிப்பது?’
- என்ற வருந்தினைமான்.

“நீங்கள் இருவரும விடரந்து வசன்ற என் 
வரடவ அடமச்சர் வபருமமானுக்கு 
உடரப்பதற்குள் நமான் பின் வதமாடைர்ந்து வந்து 
விடுகிஜறன்” என்றமான் குமரன். அடதக் ஜகட்டு 
வலியேனும பூழியேனும ஒருவர் முகத்டத ஒருவர் 
பமார்த்துப் வபமாருள் வபமாதிந்த புன்னைடக 
புரிந்தனைர். அப்படிஜயே வசய்வதமாகவும 
கூறிவிட்டுப் புறப்பட்டைனைர். ஆனைமால அவர்கள் 
வகமாடுங்ஜகமாளூர் நகவரலடலடயேக்கூடைக் 
கடைந்திருக்கமமாட்டைமார்கள். அதற்குள் 
பயேங்கரமமானை வசய்திவயேமான்ற கடைற்கடரப் 
பக்கமிருந்து படடைக்ஜகமாட்டைத்துக்கு 
வந்துவிட்டைது.
--------------



3. ஆந்டதக் கண்ணன்

ஜமற்ஜக கடைலில கண்ணுக்வகட்டியே 
வதமாடலவில தீப் பந்தங்கஜளைமாடு கூடியே 
வகமாள்டளைக்கமாரர்களின் படைகுகள் வதரிவதமாகக் 
கடைற்கடரப் பமாதுகமாப்புப் படடையினைர் வந்து 
வதரிவித்தஜபமாது வகமாடுங்ஜகமாளுரில பரபரப்பு 
அதிகமமாகி விட்டைது. அந்த நிடலயில குமரனுக்கு
என்னை வசய்வவதன்ஜற வதரியேவிலடல. 
அடமச்சர் வபருமமானுடடையே அடழப்டப ஏற்ற 
உடைஜனை வஞ்சிமமாநகரம வசலவதமா அலலது 
வகமாடுங்ஜகமாளூரிஜலஜயே தங்கிக் 
கடைற்கடரயிலும முகத்துவமாரத்திலும பமாதுகமாப்பு 
ஏற்பமாடுகடளை அதிகமமாக்குவதமா? எடதச் 
வசய்வது என்ற சிந்தித்து மனைம குழமபினைமான் 
அவன்.

அடமச்சருடடையே கட்டைடளைடயே அலட்சியேம 
வசய்தது ஜபமாலஜவமா, புறக்கணித்தது ஜபமாலஜவமா,
விட்டுவிடுவதும ஆபத்தில வந்து முடியும 
என்பது அவனுக்குத் வதரியும. அடமச்சர் 
வபருமமாடனைச் சந்தித்துவிட்டு இரஜவமாடிரவமாகத் 
திருமபிவிடைலமாவமன்ற அவன் எண்ணினைமான். 
படடைக் ஜகமாட்டைத்திலிருந்த வீரர்கடளைவயேலலமாம



ஒன்ற ஜசர்த்து உடைஜனை வசய்யே ஜவண்டியே 
பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகடளை அவர்களிடைம 
ஒப்படடைத்துவிட்டு வஞ்சிமமாநகர் புறப்பட்டைமான் 
அவன். புறப்படுவதற்கு முன் எப்படியேமாவது 
அமுதவலலிடயேச் சந்திக்க ஜவண்டும என்ற 
அவன் முயேன்ற முயேற்சி வீணமாகிவிட்டைது. அந்த 
அகமாலத்தில இரத்தினை வணிகருடடையே 
மமாளிடகடயேத் ஜதடிச் வசன்ற அவடளைக் 
கமாண்பது முடியேமாத கமாரியேம. தமான் வஞ்சிமமாநகர் 
புறப்படுகிற வசய்திடயேயும அவளைறியேச் 
வசய்வதற்கு வமாய்ப்பிலடல என்படத 
உணர்ந்தமான்.

முகத்துவமாரத்திலிருந்து கூப்பிடு தூரத்தில 
வகமாள்டளை மரக்கலங்கள் வநருங்கிவிட்டைதமாகத் 
தகவல பரவிக் வகமாண் டிருந்தது. எனைஜவ 
தடலநகருக்குப் புறப்படுவதற்கு முன் 
வகமாடுங்ஜகமாளுர்க் கடைற்கடரக்குச் வசன்ற 
நிடலடமடயே ஜநரில கண்டைறியே 
ஜவண்டுவமன்ற ஜதமான்றியேது குமரனுக்கு. 
அவன் தடலநகருக்குப் புறப்பட்டை பயேணத்தின் 
ஜபமாஜத ஜபமாகிற வழியில கடைற்கடரப் 
பக்கமமாகத் திருமபினைமான். வமாத்தியேங்களின் 
ஒலிகளும, கீதங்களும ஜகட்கும கலகலப்பமானை 
வகமாடுங்ஜகமாளூர் வீதிகள் அன்ற இருண்டு 



கிடைந்தனை. எங்கும வவறிச்ஜசமாடிப் ஜபமாயிருந்தது. 
கடைற்கடர ஓரத்துச் ஜசமாடலகளும, மணல 
வவளிகளுமகூடை ஆளைரவமற்ற இருந்தனை. 
வகமாடுங்ஜகமாளுர்ச் ஜசரமமான் 
படடைக்ஜகமாட்டைத்டதச் ஜசர்ந்த வீரர்கள் மட்டும 
ஆங்கமாங்ஜக புதர்களில மடறந்து கமாவல புரிந்த 
வண்ணம இருந்தனைர்.

படடைக்ஜகமாட்டைத் தடலவனைமானை குமரடனைப் 
பமார்த்ததும அவர்களில சிலர் ஓடி வந்து 
வணக்கம வசலுத்தினைர். கடைலில வதமாடல 
தூரத்தில வசமபுள்ளிகளைமாகத் தீப்பந்தங்கள் 
எரியும மரக்கலங்கள் இருளில மிதந்து வரும 
ஒரு நகரம ஜபமால வதரிந்தனை. பயேந்த 
மனைப்பமான்டமஜயேமாடு பமார்ப்பவர்களுக்குக் 
வகமாள்ளிவமாய்ப் பூதங்கஜளை வமாழும 
பயேங்கரமமானை தீவு ஒன்ற வமலல வமலல 
கடரடயே ஜநமாக்கி நகர்ந்து வருவது ஜபமால 
ஜதமான்றியேது. அப்ஜபமாது அந்தக் வகமாள்டளை 
மரக்கலங்கள் இருந்த இடைத்தில இருந்து 
கடரடயே வநருங்க எவ்வளைவு கமாலமும 
என்வனைன்னை முயேற்சிகளும ஜதடவ 
என்பனைவற்டறயும அனுமமானைம வசய்து தமான் 
கடரயிஜல வசய்திருக்கும பமாதுகமாப்பு 
ஏற்பமாடுகடளையும ஒப்பு ஜநமாக்கிச் சிந்தித்த 



பின்புதமான் தடலநகருக்குப் ஜபமாய்விட்டு வர 
அவகமாசம இருப்படதத் வதளிந்தமான் குமரன். 
வகமாடுங்ஜகமாளுரிலிருந்து வஞ்சிமமாநகரத்துக்குப் 
பயேணம வசய்யும ஜவடளையில வமாயு ஜவகமமாகிப்
பறக்கும புரவி மீது அமர்ந்திருந்தமாலும மனைம 
அடமதி இழந்திருந்தது. ஜசர நமாட்டுப் 
ஜபரடமச்சர் அழுமபிலஜவள் என்னை 
கட்டைடளையிடுவமாஜரமா - எவ்வவவ்வமாற 
பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகடளைச் வசய்யேச் 
வசமாலவமாஜரமா என்வறலலமாம 
சிந்தித்துக்வகமாண்ஜடை வசன்றபடியினைமால 
பயேணத்தில நிடனைவு அழுந்தியிருக்கவிலடல. 
முன்னைமால வசன்ற தூதர்களைமானை வலியேனும 
பூழியேனும அடமச்சர் வபருமமானிடைம என்னை 
கூறியிருப்பமார்கஜளைமா என்ற தயேக்கமும அச்சமும 
கூடைக் குமரனிடைம இருந்தது. ஜபரரசரும 
வபருமபடடைத் தடலவரும ஜகமாநகரிலிருக்கும 
சமயேமமாயிருந்தமால இப்படி அடமச்சர் வபருமமான்
தன் வடரக்கும கீழிறங்கிக் கட்டைடளையிடைத் 
துணிந்திருக்கமமாட்டைமார் என்படதக் குமரன் 
உணர்ந்துதமான் இருந்தமான்.

வஞ்சிமமாநகரம வநருங்க வநருங்க அவன் 
கவடல அதிகரித்தது. ஜகமாட்டடை 
வகமாத்தளைங்களும மமாடைமமாளிடககளும, கூடை 



ஜகமாபுரங்களுமமாக இரவின் விளைக்வகமாளி 
விஜநமாதங்கஜளைமாடு வஞ்சிமமாநகரம 
வதன்படைலமாயிற்ற. ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயில
வந்து அடமச்சர் அழுமபிலஜவடளைச் 
சந்திக்குமமாற அவருடடையே ஒற்றர்களும 
தூதுவர்களுமமானை வலியேனும பூழியேனும 
கூறிவிட்டுச் வசன்றிருந்தடத நிடனைவு 
கூர்ந்தபடிஜயே நகருக்குள் நுடழந்தமான் குமரன். 
தடலநகரத்தின் வீதிகள் திருவிழமாக்ஜகமாலம 
பூண்டைடவஜபமால ஜதமான்றினை. ஜபரரசர் 
தடலநகரத்டத விட்டுப் பல கமாத துரம 
வசன்றிருக்குமஜபமாஜத இப்படிவயேன்றமால அவர் 
ஜகமாநகரில இருந்தமால நகரம இன்னும 
எத்துடண மங்கலமமாக இருக்கும என்படத 
எண்ணிக் கற்படனை வசய்து பமார்த்தமான் குமரன். 
ஒளிமயேமமானை இரத்தினை வணிகர் வீதி, 
முத்துவணிகர் வீதி, வபமான் வணிகர் வீதி 
முதலியேவற்டறக் கடைந்து பூக்களும சந்தனைமும, 
பிற வமாசடனைப் வபமாருட்களும விற்கும வீதியில 
அமுதவலலிடயே நிடனைவு கூர்ந்து ஜவளைமாளைர் 
வதருக்கடளையும, அந்தணர் வதருக்கடளையும 
கண்டைபின் அரச வீதிகளில புகுந்தமான் குமரன். 
அரசவீதியின் நீளைமும அகலமும இரு 
மருங்கிலும நிரமபியுள்ளை - நிமிர்ந்து 
பமார்ப்ஜபமாடரப் பிரமிக்க டவக்கும 



கட்டிடைங்களும குமரடனை மருட்டினை.

எங்கும அகிற்புடக வமாசடனை, மமாடைங்களில 
எலலமாம விதவிதமமானை விளைக்வகமாளிகள், 
அங்கங்ஜக மணிஜயேமாடசகள், இனியே மங்கல 
வமாத்தியேங்களின் ஒலிகள், ஜவளைமாவிக்ஜகமா 
மமாளிடகயும அரண்மடனையேமாகியே கனைக 
மமாளிடகயும அருகருஜக இருந்தனை. இரவு 
ஜநரமமாக இருந்துங்கூடை அரச கமபீரம நிடறந்த 
அந்த மமாளிடககளின் முன்றிலுக்கு வந்தவுடைன் 
குமரனுக்கு மடலப்புத் தட்டியேது. இரவில 
யேமாரும அடடையேமாளைம கண்டு தன்னிடைம ஜபசவர 
வமாய்ப்பிலலமாத அந்த இடைத்திலகூடை 
கட்டிடைங்களின் வபருமிதத் ஜதமாற்றத்திற்கு முன் 
ஒருவிதமமானை தமாழ்வு மனைப்பமான்டமடயே 
உணர்ந்தமான் அவன்.

ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்குச் வசலலுமுன் பல 
அரங்க ஜமடடைகடளையும, அத்தமாணி 
மண்டைபங்கடளையும, ஜவத்தியேல 
நடைனைசமாடலகடளையும, பூங்கமாக்கடளையும, 
வமாவிகடளையும கடைந்து வசலலஜவண்டியிருந்தது.
கனைக மமாளிடகயேமாகியே அரண்மடனைப் பகுதிக்கும,
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்கும இடடைஜயே 
அடைர்ந்த மரத்ஜதமாட்டைம இருந்தது. அந்த மரக் 



கூட்டைங்களுக்கு அப்பமால முகிலகள் மடறத்த 
வவண்மதிஜபமால அழகியே ஜவளைமாவிக்ஜகமா 
மமாளிடக வதரிந்தது. ஜவளைமாவிக்ஜகமா 
மமாளிடகயேருகில சிறிது வதமாடலவில ஜபரரசரின் 
வசந்த மமாளிடகயேமாகப் பயேன்படும இலவந்திடக
வவள்ளிமமாடைம அடமந்திருந்தது. ஜசர 
அரசர்கஜளைமா, அடமச்சர் வபருமக்கஜளைமா 
ஜதர்ந்வதடுத்த கமாரியேங்கடளை மட்டுஜம 
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயில டவத்துப் ஜபசுவது
வழக்கம. ஆந்டதக்கண்ணனின் வகமாள்டளைக் 
கூட்டைத்டத ஒடுக்குவது பற்றித் தன்னிடைம 
ஜபசுவதற்கு அடமச்சர் ஜவளைமாவிக்ஜகமா 
மமாளிடகடயேத் ஜதர்ந்வதடுத்ததிவிருந்ஜத அதன் 
இன்றியேடமயேமாடமடயேக் குமரனும உணர்ந்து 
வகமாண்டிருந்தமான். ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்கு 
இதற்கு முன்பு எப்ஜபமாதும தனியேமாக அவன் வர 
ஜநர்ந்ததிலடல. வபருமபடடைத்தடலவர் 
விலலவன் ஜகமாடதஜயேமாடு ஜசர்ந்து 
இரண்வடைமாருமுடற வந்திருக்கிறமான். விலலவன் 
ஜகமாடத ஜபரரசருடைன் குயிலமாலுவத்துக்குச் 
வசன்றிருந்ததனைமால முதன்முதலமாகத் தனிஜயே 
ஜவளைமாவிக்ஜகமாமமாளிடக என்னும அரசதந்திரக் 
கட்டிடைத்திற்குள் புகுந்து அடமச்சடர 
எதிர்வகமாள்ளும வமாய்ப்புக் குமரனுக்கு 
ஏற்பட்டிருந்தது. அடமச்சர் அழுமபிலஜவள் 



அரச தந்திரப் ஜபச்சுக்களிலும விவமாதங்களிலும 
வலலவன் என்படதயும குமரன் அறிவமான். 
ஆனைமால அவடர எண்ணி அவன் ஒஜரயேடியேமாக 
அஞ்சிவிடைவிலடல. ஜவளைமாவிக்ஜகமா 
மமாளிடகடயே வநருங்கி அதன் முன்றிலில 
புரவிடயே நிறத்திவிட்டு உள்ஜளை ஜபமாகிறவடர 
அவன் மனைம பரபரப்பமாயிருந்தது. மமாளிடக 
வமாசலில வகமாடுங்ஜகமாளூருக்குத் துதுவந்து 
திருமபியே அடமச்சரின் ஒற்றர்கள் குமரடனை 
எதிர்வகமாண்டைமார்கள். அவர்கள் வதரிவித்த வசய்தி
குமரனுக்கு ஓரளைவு ஏமமாற்றத்டத அளித்தது.

“ஐயேமா ! இப்ஜபமாது அகமாலமமாகிவிட்டைது. 
தங்கடளை அடமச்சர்வபருமமான் நமாடளை 
டவகடரயில சந்தித்துப் ஜபசுவமார். அதுவடர 
இந்த ஜவளைமாவிக்ஜகமாமமாளிடகயில உள்ளை 
விருந்தினைர் பகுதியில தங்கள் விருப்பப்படி 
கடளைப்பமாறலமாம” என்றமார்கள் அடமச்சரின் 
தூதர்கள். அடமச்சர் தன்டனை 
வரச்வசமாலலியிருந்த அவசர உணர்வு 
குமரனுடடையே மனைத்தில தளைர்ந்துவிட்டைது. 
ஒற்றர்களைமானை வலியேனும பூழியேனுஜமமா, 
“ஆந்டதக்கண்ணன் வகமாடுங்ஜகமாளூர்க்கடரடயே 
வநருங்கி விட்டைமானைமாஜம? கணக்கற்ற 
வகமாள்டளைக்கமாரர்களும, மரக்கலங்களும உடைன் 



வந்திருப்பதமாகப் ஜபசிக் வகமாள்கிறமார்கஜளை? 
உண்டமயேமா?” என்ற வகமாள்டளைக் கமாரர் வரவு 
பற்றி விசமாரிக்கத் வதமாடைங்கிவிட்டைமார்கள். 
அவர்களிடைஜம இடதவயேலலமாம பற்றிப் 
ஜபசலமாமமா கூடைமாதமா என்ற தயேக்கம ஜமலிட்டு 
குமரன் வமளைனைமமாக இருக்க ஜவண்டியேதமாயிற்ற.
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக நடடைமுடற கடளைப் 
பற்றியும, அடமச்சர் அழுமபிலஜவள் 
மனிதர்கடளைப் பரீட்டச வசய்து ஜதறம 
விதங்கடளைப் பற்றியும வகமாடுங்ஜகமாளுர்க் 
குமரன் நிடறயேக் ஜகள்விப்பட்டிருந்தமான். 
‘தன்னிடைம ஜபசஜவண்டியே வசய்திகடளைத் தனைது 
ஏவலமாளைர்களிடைஜம ஜபசி முடித்துவிடுகிற ஒரு 
படடைத் தடலவடனைப் பற்றி அடமச்சர் 
அழுமபிலஜவள் என்னை நிடனைப்பமார்?’ என்படத 
எண்ணிஜயே அவன் நடுங்கஜவண்டியேவனைமாக 
இருந்தமான். அவர்கஜளைமா அவடனை ஜமலும 
ஜமலும ஜசமாதடனை வசய்தமார்கள்.

“வகமாடுங்ஜகமாளுர் ஆந்டதக்கண்ணன் டகயில 
சிக்கிற்றமானைமால அதன்பின் ஜசரநமாஜடை 
ஒன்றமிலடல என்றமாகிவிடும. 
எப்பமாடுபட்டைமாவது முதலில 
வகமாடுங்ஜகமாளுடரக் கமாப்பமாற்றி விடை ஜவண்டும.
அதன் வபருட்டுத்தமான் அடமச்சர் வபருமமான் 



எங்கள் இருவடரயும அவ்வளைவு அவசரமமாக 
அனுப்பினைமார்” - என்ற ஜபச்சுக் வகமாடுத்துப் 
பமார்த்தமார்கள். அதற்வகலலமாம பிடிவகமாடுத்துப் 
பதில கூறமாத குமரன், “இவ்வளைவு அவசரமமாக 
என்டனை வரவடழத்த அடமச்சர் வபருமமான் 
இரவிஜலஜயே எனைக்கமானை கட்டைடளைடயே இட்டு 
என்டனைக் வகமாடுங்ஜகமாளூருக்கு 
அனுப்பியிருப்பமாரமானைமால மிகவும 
நலலதமாகியிருக்கும. நமான் அதிக ஜநரம இங்ஜக 
தங்கத் தங்கக் வகமாடுங்ஜகமாளூர் நிடலடமடயேப் 
பற்றியே கவடலதமான் என் மனைத்தில 
அதிகமமாகிறது” - என்ற மட்டும பலமுடற 
அவர்களிடைம வற்புறத்தி வினைவினைமான். அதற்கு 
அவர்கள் கூறியே பதிடலக் ஜகட்டு அவன் 
திடுக்கிட்டைமான். ‘தங்கடளைப் ஜபமாலஜவ கவடல 
மிகுந்து வகமாடுங்ஜகமாளூர் நிடலடமடயே அறிந்து 
வர அடமச்சர் வபருமமாஜனை அங்ஜக வசன்றிருக்க 
நியேமாயேமிருக்கிறதலலவமா?’ - என்ற சிரித்துக் 
வகமாண்ஜடை குமரடனைக் ஜகட்டைமார்கள் அவர்கள். 
‘விடளையேமாட்டைமாக அப்படி அவர்கள் 
கூறகிறமார்களைமா? அலலது தன்டனை ஆழம 
பமார்க்கிறமார்களைமா’ என்ற புரியேமாமல திடகத்தமான் 
குமரன். “ஜபரடமச்சருக்குக் வகமாடுங்ஜகமாளுர் 
வரஜவண்டுவமன்ற உத்ஜதசம 
இருந்திருக்குமமானைமால அடிஜயேன் அங்ஜகஜயே 



அடமச்சர் வபருமமாடனை எதிர்வகமாண்டு 
சந்தித்திருப்ஜபஜனை?” என்ற ஜதடவக்கு 
அதிகமமானை விநயேத்துடைஜனைஜயே - அவர்கடளைக் 
ஜகட்டைமான். உடைஜனை அவர்கள் ஜபச்சு ஜவற 
விதத்தில மமாறிவிட்டைது.

“ஐயேமா படடைத்தடலவஜர ! அடமச்சர் வபருமமான் 
எங்ஜக ஜபமாயிருக்கிறமார் என்ற எங்களுக்கு 
உறதியேமாக எதுவும வதரியேமாது. தமாமமாகஜவ 
எங்ஜகமா வசன்ற உண்டம கண்டைறியும நகர் 
பரிஜசமாதடனை ஜநமாக்குடைன் அவர் புறப்பட்டுப் 
ஜபமாயிருக்கிறமார். எப்ஜபமாதுஜம 
உடைனிருப்பவர்களைமாகியே எங்கடளைக்கூடை உடைன் 
அடழத்துச் வசலலவிலடல என்றமால 
பமார்த்துக்வகமாள்ளுங்கஜளைன். நமாங்கள், அவர் 
வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குச் வசன்றிருக்கலமாஜமமா 
என்ற ஓர் அநுமமானைத்தில கூறிஜனைமாஜம அன்றி 
உறதி கூறவிலடல. ஒருஜவடளை அவர் 
ஜவவறங்கமாவது வசன்றமாலும வசன்றிருக்கலமாம” 
என்ற அந்தப் ஜபச்சுக்குத் தனிச்சிறப்பு 
அளிக்கமாமல அடதப் வபமாதுவமாக்கி விட்டைமார்கள்.
அவர்கள் ஜபச்டசக் ஜகட்டு ஜமலும குழப்பம 
அடடைந்தமான் குமரன். அந்த விநமாடியில 
ஆந்டதக்கண்ணடனைவிடைக் வகமாடியேவர்களைமாகத் 
ஜதமான்றினைமார்கள் அவர்கள். ஜமலும அதிக ஜநரம 



ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக முன்றிலிஜலஜயே 
அவர்களிடைம ஜபச்டச வளைர்த்துக் 
வகமாண்டிரமாமல தங்குவதற்கமாக விருந்தினைர் 
பகுதிக்குச் வசன்றமான் குமரன். கவடல நிரமபியே 
மனைநிடலயும, உறக்கம வரமாத சூழ்நிடலயுமமாகக்
கழிந்த அந்த இரவில பலமுடற அவன் 
அமுதவலவிடயே நிடனைவு கூர்ந்தமான். 
அவடளைநிடனைத்த சுவட்ஜடைமாடு 
ஆந்டதக்கண்ணனின் வகமாள்டளை மரக்கலங்கள் 
வகமாடுங்ஜகமாளுடர வநருங்கி முகத்துவமாரத்தில 
புகுந்திருந்தமால என்வனைன்னை பயேங்கரங்கள் 
விடளையும என்ற விருப்பமிலலமாமஜல 
மனைத்தினுள் ஒரு கற்படனை வளைர்ந்து கிடளைத்தது.
--------------



4. அடமச்சர் கூறியே வசய்தி

மறநமாள் டவகடரயில நீரமாடிக் கமாடல 
ஜவடளையில கமாத்திருந்த குமரடனை அடமச்சரின் 
தூதுவர்கள் வந்து அடழத்துச் வசன்றமார்கள். 
கமபீரமமானை ஜதமாற்றமும எதிஜர வந்து 
நிற்பவர்கடளை ஊடுருவிப் பமார்க்கும 
கண்களுமமாக அடமச்சர் அழுமபிலஜவள் 
பமார்டவயில பட்டைதுஜம குமரன் அவருக்குப் 
வபமாருத்தமமானை வமார்த்டதகடளைப் வபமாருத்தமமானை 
இடைத்தில பதில தரஜவண்டியே எச்சரிக்டகடயேத் 
தன் மனைத்திற்கு அளித்தமான். ஜவளைமாவிக்ஜகமா 
மமாளிடகயின் நடு மண்டைபத்தில அங்கும 
இங்குமமாக உலமாவிக்வகமாண்ஜடை சிந்தித்துக் 
வகமாண்டிருந்த அழுமபிலஜவள் அஜத 
நிடலயிலதமான் குமரடனை வரஜவற்றமார்.

“படடைத் தடலவடர ஓர் இரவு தமாமதிக்க டவத்து
விட்ஜடைன். ஒரு ஜவடளை வகமாடுங்ஜகமாளுர்ப் 
படடைக் ஜகமாட்டைத் தடலவருக்கு என்ஜமல சிறிது 
ஜகமாபம கூடை உண்டைமாகியிருக்கும ஜபமால 
ஜதமான்றகிறது......”

“அப்படிவயேலலமாம ஒன்றமிலடல. 



மதியூகியேமானை தமாங்கள் எடத உடைஜனை வசய்யே 
ஜவண்டும, எடதச் சிறிது தமாமதித்துச் வசய்யேலமாம
என்படத என்டனைவிடை நன்கு 
அறிந்திருப்பீர்கள்.”

இடதக் ஜகட்டு பதில ஒன்றம கூறமாமல அவன் 
முகத்டதஜயே சில விநமாடிகள் வமளைனைமமாகக் 
கூர்ந்து ஜநமாக்கினைமார் அவர். அவனுடடையே அந்தப் 
புகழ்ச்சி விநயேத்தின் அடியேமாகப் பிறந்த 
உண்டமப் புகழ்ச்சியேமா? அலலது வஞ்சப் 
புகழ்ச்சியேமா என்ற வகமாடுங்ஜகமாளுர்க் குமரனின் 
கண்களில ஜதடினைமார். அவர் பின்பு சுபமாவமமாகக் 
ஜகட்கிறவர்ஜபமால அவடனைக் ஜகட்கலமானைமார்:-

“நமமுடடையே தூதுவர்கள் வகமாடுங்ஜகமாளுருக்கு 
வந்திருந்த சமயேத்தில நீயுமகூடைப் படடைக் 
ஜகமாட்டைத்தில இலடல ஜபமாலிருக்கிறது.”

“ஆம! பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகடளைக் 
கவனிப்பதற்கமாகச் வசன்றிருந்ஜதன்.”

“என்னை பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகஜளைமா?” - இதற்கு 
மற வமமாழி கூறவதற்குச் வசமாற்கள் 
கிடடைக்கமாமல குமரனுக்கு நமாக்குழறியேது. 
அவனுடடையே அந்தப் பலவீனைத்டத ஜமலும 



வதமாடைர்ந்து தமாக்கமாமல, “அதனைமால என்னை குமரமா? 
பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகடளைத் தக்க சமயேம 
பமார்த்துக் கவனித்து வசயேலபடை ஜவண்டியேது உன் 
கடைடமதமாஜனை?” என்ற அந்தப் ஜபச்டசயும 
சுபமாவமமாகத் திருப்பினைமார். அடுத்தமாற்ஜபமால 
அவர் ஜகட்டை ஜகள்விதமான் வபருஞ் 
சந்ஜதகத்டதக் கிளைரச் வசய்வதமாயிருந்தது.

“ஆமமாம ! உன்னிடைம ஒன்ற ஜகட்க ஜவண்டும 
குமரமா I வகமாடுங்ஜகமாளுர்ப் படடைக் 
ஜகமாட்டைத்திற்கு அருஜக ஓர் அழகியே 
பூந்ஜதமாட்டைம உண்டைலலவமா?”

“ஆம ! உண்டு....”

“அந்தப் பூந்ஜதமாட்டைம முன்ஜபமாலஜவ 
இப்ஜபமாதும வசழிப்பமாயிருக்கிறதமா? 
வகமாடுங்ஜகமாளுர் நகரத்தில எனைக்கு மிகவும 
விருப்பமமானை இடைம, இயேற்டகயேழகு 
வகமாழிக்கும அந்தப் பூந்ஜதமாட்டைமதமான்.”

இப்ஜபமாது மறவமமாழி கூற நமாக்குழறியேது 
அவனுக்கு.

“என் வயேதுக்கும முதுடமக்கும இப்படிப்பட்டை 



அழகியே பூங்கமாக்களில பிரியேம டவப்பது 
அவ்வளைவமாகப் வபமாருத்தமிலடல என்ற 
உனைக்குத் ஜதமான்றலமாம குமரமா ! 
பூங்கமாக்கடளையும, வபமாழிலகடளையும உன் 
ஜபமான்ற மீடச அருமபும பருவத்து வமாலிபப் 
பிள்டளைகள்தமான் நன்றமாக அநுபவிக்க முடியும 
என்றமாலும என் ஜபமான்ற முதியேவர்களுக்கு 
இயேற்டகயேழகின் ஜமலுள்ளை பிரியேம ஒருநமாளும 
ஜபமாய் விடுவதிலடல.”

அந்தப் பூங்கமாடவப் பற்றி அவருடடையே ஜபச்சு 
வளைர வளைர அவனுடடையே பயேம அதிகமமாகியேது. 
ஜபச்சு எங்ஜக எப்படி வந்து முடியும என்படத 
அவனைமால கணிக்க முடியேமாமல இருந்தது. 
தன்டனை வரச்வசமாலலியிருந்த கமாரியேங்கடளை 
எலலமாம விட்டுவிட்டு எதற்கமாக 
இப்படிப்பூங்கமாடவப் பற்றி ஜபசத் வதமாடைங்கி 
விட்டைமார் என்பது புரியேமாமல தவித்தமான். 
எதற்கமாகச் சுற்றி வடளைத்து அந்தப் ஜபச்டச 
இழுக்கிறமார் என்பது புரிந்தது ஜபமாலவும 
இருந்தது. அஜத சமயேத்தில அவர் ஒருவித 
உள்ளைர்த்தமும இலலமாமல சுபமாவமமாகப் 
ஜபசுவது ஜபமாலவும இருந்தது. எனைஜவ 
தடுமமாற்றம வதரியேமாதபடி அவருக்கு முன் நிற்க 
இயேலமாமல தவித்தமான் அவன். அவஜரமா ஜபச்டச 



மீண்டும இயேலபமாகத் திருப்பினைமார்.

“எதற்கமாகச் வசமாலல வந்ஜதன் என்றமால 
அத்தடகயே அழகியே பூங்கமாக்களும, 
வபமாழிலகளும, வமாவிகளும, நீஜரமாடடைகளும 
நிடறந்த வகமாடுங்ஜகமாளூர் நகரத்டத நமாம 
உயிடரக் வகமாடுத்தமாவது பமாதுகமாக்க ஜவண்டும. 
வகமாடுங்ஜகமாளூர் நகரிலதமான் ஜசர நமாட்டிஜலஜயே 
புகழ்வபற்ற இரத்தினை வணிகர்கவளைலலமாரும 
இருக்கிறமார்கள். இந்தச் ஜசரநமாட்டிஜலஜயே 
அழகமானை வபண்களும வகமாடுங்ஜகமாளுரிலதமான் 
இருக்கிறமார்கள். அது மட்டும அன்ற குமரன் 
நமபி ! உன்டனைப் ஜபமால வமாளிப்பமானை 
உடைற்கட்டுள்ளை சுந்தர வமாலிபர்களும கூடைக் 
வகமாடுங்ஜகமாளுரிலதமான் இருக்கிறமார்கள்” என்ற 
கூறி நிறத்திவிட்டு அந்த வமார்த்டதகள் 
வகமாடுங்ஜகமாளுர்க் குமரன் நமபிடயே எந்த 
அளைவுக்கு நிடல தடுமமாற டவத்திருக்கின்றனை 
என்ற கவனிக்கத் வதமாடைங்கினைமார் 
அழுமபிலஜவள். அவருடடையே வசமாற்கடளைத் 
தமாங்குவடதக் கமாட்டிலும பமார்டவடயேத் 
தமாங்குவடதக் கடுடமயேமாக உணர்ந்தமான் குமரன் 
நமபி.

“அடமச்சர் வபருமமானுக்கு என்னை 



கமாரணத்தினைமாஜலமா இன்ற என்ஜமல 
அளைவுகடைந்த கருடண பிறந்திருக்கிறது. 
என்டனையும ஒரு வபமாருட்டைமாக மதித்து 
புகழுவடதக் ஜகட்டு வவட்கமமாக இருக்கிறது.”

“வபமாதுவமாக வீரர்கள் எதற்கும வவட்கப்படைக் 
கூடைமாவதன்ற வசமாலலுவமார்கள். வீரர்கள் 
நமாணமும வவட்கமும படைக் கூடைமாவதன்றமால 
வீரர்களுக்வகலலமாம தடலவனைமாகியே 
படடைத்தடலவன் நிச்சயேமமாக வவட்கப்படைக் 
கூடைமாது.”

“அடமச்சர் வபருமமான் என்டனைக் 
கூப்பிட்டைனுப்பியே கட்டைடளைடயே அறிந்து 
வகமாள்ளை மிகமிக ஆவலமாயிருக்கிஜறன்.”

“அடத நமான் வசமாலலித்தமான் இனி நீ 
அறிந்துவகமாள்ளை ஜவண்டும என்பதிலடலஜயே? 
வகமாள்டளைக் கூட்டைத்தமாரிடைம இருந்து மஜகமாடதக்
கடர நகரங்கடளைக் கமாக்கஜவண்டும. ஜநற்றிரவு 
நமான் இங்கிருந்து வகமாடுங்ஜகமாளுர்வடர மமாற 
ஜவடைத்தில நகர் பரிஜசமாதடனைக்கமாகச் வசன்ற 
வந்ஜதன். உன்டனை இங்ஜக வரச் வசமாலலிவிட்டு -
உனைக்குத் வதரியேமாமல நமான் வகமாடுங்ஜகமாளுர் 
வசன்றதற்கமாக நீ என்டனைத் தவறமாகப் புரிந்து 



வகமாள்ளைமாமல இருக்க ஜவண்டும. நமான் 
அனுப்பியிருந்த துரதர்கஜளைமாடு கூடைஜவ நீயும 
வந்திருந்தமால இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்க 
மமாட்ஜடைன் நமான். விநமாடிக்கு விநமாடி 
வகமாடுங்ஜகமாளுடரப் பற்றிக் கவடலப் 
படுமபடியேமானை வசய்திகள் வந்துவகமாண்ஜடை 
இருந்தனை. அதற்ஜகற்றமார்ஜபமால நீயும 
அங்கிருந்து வரமாமற்ஜபமாகஜவ எனைக்கு ஒன்றம 
புரியேவிலடல. தடலநகரிலிருந்து 
வகமாடுங்ஜகமாளுருக்கு வரும வபருஞ்சமாடலயில 
நமான் வசலலவிலடலயேமாதலமால உன்டனையும 
இடடை வழியில சந்திக்க வமாய்ப்பிலடல. 
வகமாடுங்ஜகமாளுருக்கு நமான் ஜபமாயிருந்த ஜபமாது 
ஜகள்விப்பட்டை ஒரு வசய்தி என்டனைப் வபருங் 
கலக்கத்துக்கு ஆளைமாக்கிவிட்டுவிட்டைது-”

“அப்படி என்னை பரபரப்பமானை வசய்தி அது? 
ஜநற்ற முன்னிரவிலதமாஜனை நமானும அங்கிருந்து 
புறப்பட்ஜடைன்? எந்தச் வசய்திடயேயும நமான் 
ஜகள்விப்படைவிலடலஜயே?”

“என்னை வசய்வது? நீ அங்கிருந்து 
புறப்பட்டைஜபமாது அப்படிப்பட்டை வசய்தி 
எடதப்பற்றியும நீ ஜகள்விப்படை ஜநரவிலடல; 
நமான் ஜபமாயிருந்தஜபமாது ஜகள்விப்படை ஜநர்ந்து 



விட்டைது.”

“என்னை நடைந்தது வகமாடுங்ஜகமாளுரில?" “வபரிதமாக
ஒன்றம நடைந்துவிடைவிலடல ! ஜசர நமாட்டிஜலஜயே
அழகமானை வபண்கள் வகமாடுங்ஜகமாளுரிலதமான் 
இருக்கிறமார்கள் என்ற கூறிப் 
வபருடமப்பட்ஜடைஜனை?”

“ஆம! வபருடமப்பட்டீர்கள். அதற்கும 
வகமாடுங்ஜகமாளுரில ஜநற்றிரவு நடடைவபற்ற 
சமபவத்திற்கும என்னை வதமாடைர்பு?”

“வதமாடைர்பு இருப்பதனைமாலதமான் வசமாலகிஜறன் 
குமரன் நமபி! வகமாடுங்ஜகமாளூரிஜலஜயே அழகிற் 
சிறந்த வபண்வணமாருத்திடயேக் 
கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரர்கள் 
வகமாண்டுஜபமாய்விட்டைமார்கள் ! அடத. 
நிடனைக்குமஜபமாதுதமான் வயிற்வறரிச்சலமாக 
இருக்கிறது.”

“அப்படி ஒன்றம நடைந்திருப்பதற்ஜக 
சமாத்தியேமிலடலஜயே? ஏவனைன்றமால நமான் 
அங்கிருந்து புறப்படுமஜபமாஜத வகமாள்டளை 
மரக்கலங்கள் கடைலில வவகுதுரத்தில அலலவமா 
இருந்தனை?”



“என்னை நடைந்தது? எப்படி அந்தப் வபண்டணச் 
சிடறப் பிடித்துக் வகமாண்டு ஜபமானைமார்கள் 
என்பஜத ஒருவருக்கும வதரியேவிலடல. 
கடைற்கடரப் பக்கமமாக உலமாவப் ஜபமானைவடளைக் 
கமாணவிலடல என்ற இரத்தினை வணிகர் மனைம 
குமுறிக் வகமாண்டிருக்கிறமார்.”

“என்னை? இரத்தினை வணிகரமா?”
“ஆம! வகமாடுங்ஜகமாளுரிஜலஜயே வபரியே இரத்தினை 
வணிகரின் மகளைமானை அமுதவலலிடயேத்தமான் 
கமாணவிலடல. கடைற் வகமாள்டளைக்கமாரர்களைமானை 
ஆந்டதக்கண்ணனின் ஆட்கள்தமான் சிடறப் 
பிடித்துக்வகமாண்டு ஜபமாயிருக்க ஜவண்டும என்ற
ஜபசிக்வகமாள்கிறமார்கள்.”

“ஆ” என்ற அலறல குமரனின் வமாயில 
வசமாலலமாக ஒலிக்கத் வதமாடைங்கித் தடடைப்பட்டைது.
அவன் முகத்திலிருந்த தடுமமாற்றத்டதக் 
கவனித்த அடமச்சர் வபருமமான், “ஏன் 
இவ்வளைவு பதற்றமடடைகிறமாய்? உனைக்குக் 
வகமாடுங்ஜகமாளுர் ரத்தினை வணிகர் மகள் 
அமுதவலலிடயேத் வதரியுஜமமா?” என்ற 
ஜகட்டுவிட்டு அவன் நிடலடயேக் கூர்ந்து 
கவனிக்கலமானைமார் அடமச்சர்.
-----------



5. குமரனின் சீற்றம

'வகமாடுங்ஜகமாளுர் இரத்தினை வணிகரின் மகள் 
அமுதவலலிடயேக் வகமாள்டளைக்கமாரர்கள் 
சிடறப்படுத்தி விட்டைமார்கள்  என்ற வசய்திடயே ′
அழுமபிலஜவள் கூறியேஜபமாது குமரனைமால தன் 
உணர்ச்சிகடளைக் கட்டுப்படுத்திக்வகமாள்ளைஜவ 
முடியேவிலடல. அவன் முகத்தில ஜகமாபம 
வதரிந்தது. மீடச துடி துடித்தது. கண்களில 
கிளைர்ச்சி ஜதமான்றியேது. அவனுக்குப் புரியேமாதபடி 
தமான் அவடனை நன்றமாகப் புரிந்து வகமாள்வதற்கு 
அந்த விநமாடிகடளைப் பயேன்படுத்திக் வகமாண்டைமார் 
அடமச்சர் அழுமபிலஜவள்.

“உடைஜனை என்டனைக் வகமாடுங்ஜகமாளுருக்கு 
அனுப்ப அடமச்சர் வபருமமான் மனைமிடசயே 
ஜவண்டும. இத்தடகயே அக்கிரமங்கள் 
வகமாடுங்ஜகமாளுரில நடைப்படத என்னைமால ஒரு 
கணமும வபமாறக்க முடியேமாது” என்ற அவன் 
குமுறியேடதக் கூடை அழுமபிலஜவள் வதளிவமானை 
நிதமானைத்துடைன் ஆரமாய்ந்தமார்.

“இரத்தினை வணிகரின் மகள் அமுதவலலிடயே நீ 
ஏற்வகனைஜவ அறிந்திருப்பமாய் ஜபமாலிருக்கிறது 



குமரமா !”

“......”

அழுமபிலஜவளின் ஜகள்விக்கு மறவமமாழி ஏதும
கூறமாமல தடல குனிந்தமான் குமரன். ஜமலும 
அவடனை விடைமாமல ஜகள்விகளைமால 
துடளைக்கலமானைமார் அழுமபிலஜவள். அவஜனைமா 
அவருடடையே எலலமாக் ஜகள்விகடளையும 
வசவிமடுத்தபின், “அறிந்தவர்கஜளைமா, 
அறியேமாதவர்கஜளைமா - யேமாருக்குத் துன்பம 
ஜநர்ந்தமாலும வகமாடுங்ஜகமாளுர்ப் படடைக் 
ஜகமாட்டைத்தின் தடலவன் என்ற முடறயில என் 
கடைடமடயே நமான் வசய்தமாக ஜவண்டும. 
அதற்கமானை கட்டைடளைடயே எனைக்கு அளியுங்கள் 
அடமச்சர் வபருமமாஜனை !” என்றமான் குமரன். 
இவ்வமாற கூறியேபின் அழுமபிலஜவள் ஜமலும 
அவடனைச் ஜசமாதிக்க விருமபவிலடல.

“கடைற் வகமாள்டளைக்கமாரர்களின் 
படடைவயேடுப்பிலிருந்து வகமாடுங்ஜகமாளுடரப் 
பமாதுகமாக்கும ஏற்பமாடுகடளைச் வசய்யுமமாற 
இப்ஜபமாது உனைக்குக் கட்டைடளை இடுகிஜறன். 
உனைக்கு உதவியேமாயிருக்கவும வசய்திகடளை 
அவ்வப்ஜபமாது நமாம அறியேச் வசய்யேவும இந்த 



மமாளிடகயின் ஊழியேர்களைமானை வலியேனும 
பூழியேனும உன்னுடைன் வகமாடுங்ஜகமாளூர் 
வருவமார்கள். அவர்கடளையும 
உடைனைடழத்துக்வகமாண்டு நீ 
வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குப் புறப்படைலமாம” என்ற 
கட்டைடளையிட்டைமார் அடமச்சர்.

குமரன் எதற்கமாகஜவமா தயேங்கி நின்றமான். 
அடமச்சர் அழுமபிலஜவடளை அந்த விநமாடியில 
அவனைமால புரிந்துவகமாள்ளை முடியேவிலடல. 
தன்ஜனைமாடு வலியேடனையும பூழியேடனையும 
எதற்கமாகக் வகமாடுங்ஜகமாளுருக்கு அனுப்புகிறமார் 
என்பஜத அவனுக்குச் சந்ஜதக மூட்டியேது. 
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்குச் ஜசரநமாட்டின் 
அரசதந்திர மமாளிடக என்ற மற்வறமாரு வபயேர் 
உண்டு. மமாளிடகயில உருவமாகிற 
முடிவுகளுக்கும, பின்னைமால ஏதமாவவதமாரு அரச 
தந்திர ஜநமாக்கம நிச்சயேமமாக இருக்கும என்படத 
அவன் அறிவமான். தன்டனை நிதமானைம வசய்து 
வகமாண்டு அடமச்சர் வபருமமானிடைம மறபடி 
ஜபச அவனுக்குச் சில விநமாடிகள் பிடித்தனை.

“ஐயேமா ! வகமாடுங்ஜகமாளுர்ப் படடைக் 
ஜகமாட்டைத்திலுள்ளை வீரர்கடளையும 
கடைற்படடையினைடரயும துடணக் வகமாண்ஜடை ஆக 



ஜவண்டியே பமாதுகமாப்புக் கமாரியேங்கடளை நமான் 
கவனித்துக் வகமாள்ளை முடியும. தங்களுக்கு 
எப்ஜபமாதும உறதுடணயேமாயிருக்கும 
ஊழியேர்கடளை என்ஜனைமாடு அனுப்பினைமால தமாங்கள்
சிரமப்படை ஜவண்டியிருக்குஜமமா?”

“அப்படி ஒன்றம சிரமமிலடல ! என் அந்தரங்க 
ஊழியேர்களைமானை வலியேனும பூழியேனும 
உன்ஜனைமாடு துடணவரமாமல இங்கு 
தங்கினைமாலதமான் வகமாடுங்ஜகமாளுர்ச் வசய்திகள் 
வதரியேமாமல நமான் சிரமப்படுஜவன். அந்தச் 
சிரமம, சற்றமுன் வகமாடுங்ஜகமாளூர் இரத்தினை 
வணிகரின் மகள் கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரர்களைமால 
கடைத்திக் வகமாண்டு ஜபமாகப்பட்டைமாள் என்ற 
வசய்திடயேக் ஜகட்டைவுடைன் நீ அடடைந்த 
சிரமத்டதப் ஜபமாலிருக்கும” என்ற கூறிவிட்டுப் 
புன்னைடகஜயேமாடு அவடனை நிமிர்ந்து பமார்த்தமார் 
அடமச்சர். அவர் மனைத்தில ஏஜதமா உள்ஜநமாக்கம 
டவத்துக் வகமாண்டு ஜபசுகிறமாவரன்பது 
அவனுக்குப் புரிந்துவிட்டைது. அந்த நிடலயில 
அவஜரமாடு அதிகம ஜபசி விவமாதிக்க 
விருமபவிலடல அவன். ஆனைமால, குமரனின் 
மனைத்திஜலமா சீற்றம வபமாங்கிக் வகமாண்டிருந்தது.

அமுதவலலி சிடறப்பட்டைமாள் என்றறிந்ததனைமால 



வந்த சீற்றத்டத அடமச்சரின் உடரயேமாடைலகள் 
ஜவற அதிகமமாக்கினை. ஆனைமாலும, தன் சினைம 
வவளிஜயே வதரியேமாமல அடைக்கிக் வகமாண்டு 
அவருக்குப் பணிந்தமான் அவன். உடைஜனை அவன் 
அங்கிருந்து வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குப் புறப்படை 
விருமபியேதற்குக் கமாரணம, 
கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரர்கடளை எதிர்த்து அடைக்கும 
ஜநமாக்கம ஒன்றமட்டுமலல, ஜவளைமாவிக்ஜகமா 
மமாளிடகயிலிருந்து எவ்வளைவு விடரவமாக 
வவளிஜயேற முடியுஜமமா அவ்வளைவு விடரவமாக 
வவளிஜயேறிவிடைஜவண்டும என்பதும ஒரு 
ஜநமாக்கமமாயிருந்தது. எத்தடனை வபரியே தீரனைமாக 
இருந்தமாலும ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்குள் 
நுடழந்துவிட்டைமால அவனுக்கு ஒரு தமாழ்வு 
மனைப்பமான்டம வந்துவிடும. பிறர்ஜமல ஜகமாபம 
வருவதற்குப் பதில தனைக்குத் தன்ஜமஜலஜயே ஒரு 
டகயேமாலமாகமாத ஜகமாபம வரும. இதனைமால 
எலலமாமதமான் குமரனுக்கு அங்கிருந்து விடரவில
வவளிஜயேற ஜவண்டுவமன்ற எண்ணம 
உண்டைமாயிற்ற.

நண்பகலில குமரன் ஜவளைமாவிக்ஜகமா 
மமாளிடகயிலிருந்து புறப்படை முடிந்தது. 
அடமச்சர் வபருமமானின் கட்டைடளைப்படி 
வலியேனும பூழியேனும கூடை உடைன் வந்தமார்கள். 



வஞ்சிமமா நகர எலடலடயேக் கடைக்கிறவடர 
புரவிகடளை விடரவமாகச் வசலுத்திக் வகமாண்டு 
ஜபமாகமுடியேவிலடல. அரசவீதிகளும வமாணிகப் 
வபருந் வதருக்களும கலகலப்பமாயிருந்தனை. நகர 
எலடலடயேக் கடைந்ததும வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குச் 
வசலலும சமாடலயில விடரந்து வசலல முடிந்தது.
வழியில எதிர்ப்பட்டைவர்களிடைம எலலமாம 
வகமாடுங்ஜகமாளுர் நிடலடயேப்பற்றி அவர்கள் 
ஜகட்டைறிந்தமார்கள். வகமாடுங்ஜகமாளூர் முழுவதும 
வகமாள்டளைக்கமாரர்கடளைப் பற்றியே பயேம 
பரவியிருப்பதமாக வழிப்ஜபமாக்கர்களிடைமிருந்து 
வதரிந்து வகமாள்ளை முடிந்தது. வழிப்ஜபமாக்கர்கள் 
சிலரிடைம இரத்தினை வணிகர் மகள் 
அமுதவலலிடயேப் பற்றிக் ஜகட்டைமான் 
குமரன்நமபி. வகமாடுங்ஜகமாளூர் நகரிலும அந்தப் 
வபண்கமாணமாமற் ஜபமாய்விட்டை வசய்தி 
பரபரப்டப உண்டு பண்ணியிருப்பதமாக 
அவர்கள் வதரிவித்தமார்கள். குமரன் இவ்வமாற 
வழியிடடை எதிர்ப்பட்டைவர்கடளை விசமாரித்த 
ஜபமாவதலலமாம வலியேனும பூழியேனும உள்ளூர 
நடகத்துக் வகமாண்டைமார்கள். “அந்த 
ஆந்டதக்கண்ணடனையும அவன் 
குலத்தினைடரயும பூண்ஜடைமாடு ஜவரறப்ஜபன்” 
என்ற வஞ்சினைம கூறினைமான் குமரன். 
தடலநகருக்கும வகமாடுங்ஜகமாளுருக்கும 



இடடைப்பட்டை சிற்றமார்களிலும 
அமபலங்களிலும கூடைப் பயேமும பரபரப்பும 
பரவியிருந்தனை.

கதிரவன் மடலவமாயில விழுவதற்கு 
முன்னைதமாகஜவ அவர்கள் வகமாடுங்ஜகமாளூடர 
அடடைந்து விட்டைமார்கள். படடைக் ஜகமாட்டைத்தில 
இருந்த வீரர்கள் யேமாவரும வபமான்வமானியேமாற்ற 
முகத்துவமாரத்திலும கடைற்கடரஜயேமாரப் 
பகுதிகளிலும கமாவலுக்கு 
அனுப்பப்பட்டிருந்ததனைமால ஜகமாட்டைத்தில 
வீரர்கள் அதிகமமாக இலடல. இரண்வடைமாரு 
கமாவலர்களும மிகச்சில வீரர்களுஜம இருந்தனைர். 
அவர்கடளைக் ஜகட்டைஜபமாதும “வகமாடுங்ஜகமாளுர் 
இரத்தினை வணிகரின் மகள் அமுதவலலி 
கமாணமாமற்ஜபமானைது உண்டமஜயே” - என்ற 
வதரிவித்தமார்கள். அஜத சமயேத்தில இன்ஜனைமார் 
உண்டமஜயேமாடு முரண்படுவதமாகவும இருந்தது 
இந்தச் வசய்தி.

கடைலில வகமாள்டளைக்கமாரர்களின் மரக்கலங்கள் 
முதல நமாள் மமாடல எந்த இடைத்தில 
நின்றிருந்தனைஜவமா அந்த இடைத்திலிருந்து 
முன்ஜனைறஜவமா, பின் வமாங்கஜவமா இலடல என்ற
கூறினைமார்கள். அமுதவலலி கமாணமாமற் 



ஜபமாய்விட்டைமாள் என்ற வசய்தியும வகமாள்டளை 
மரக்கலங்கள் கடைலில அஜத இடைத்திலதமான் 
இருக்கின்றனை என்படதயும இடணத்துப் 
பமார்த்தஜபமாது ஒன்ஜறமாவடைமான்ற 
வபமாருந்தவிலடல. ஆனைமால சிந்திப்பதற்கு ஒரு 
கமாரணமும இருந்தது. முகத்துவமாரத்திலிருந்து 
நகருக்குள் வர ஏற்றபடி வபமான்வமானியேமாற்றின் 
கமாலவமாய் ஒன்ற இரத்தினை வணிகரின் 
மமாளிடகப் புறக்கடடைடயே ஒட்டிச் வசலகிறது. 
அந்தக் கமாலவமாய் வழிஜயே சிற மரக்கலங்கள், 
பமாய்மரப் படைகுகள் ஊருக்குள் ஜபமாக்கு வரவு 
உண்டு என்படத நிடனைவு கூர்ந்தமான் குமரன்.

ஒருகணம இரத்தினை வணிகளின் மமாளிடகக்ஜக 
ஜநஜர வசன்ற நிடலகடளை அறியேலமாமமா என்ற 
ஜதமான்றியேது அவனுக்கு. அடுத்த கணம அப்படிச் 
வசய்யேப் புகுவது சரியிலடல என்ற ஜதமான்றியேது.
அடமச்சர் வபருமமானைமால தன்ஜனைமாடு 
அனுப்பப்பட்டிருக்கும வலியேனும பூழியேனும 
தமான் எங்கு வசன்றமாலும உடைன் வருவமார்கள் 
என்பதும அவன் அப்படிச் வசலவதற்கு ஒரு 
தடடையேமாயிருந்தது. ஜமலும வகமாடுங்ஜகமாளுர் 
நகரம முழுவதுஜம கடைற் 
வகமாள்டளைக்கமாரர்கடளைப் பற்றியே பரபரப்பில 
ஆழ்ந்திருக்கும ஜபமாது படடைக்ஜகமாட்டைத்துத் 



தடலவனைமாகியே தமான் இரத்தினை வணிகருடடையே 
மமாளிடகடயே மட்டும ஜதடிச் வசலவது 
பலருக்குச் சந்ஜதகங்கடளை உண்டைமாக்கக்கூடும 
என்றம அவனைமால உணர முடிந்தது.

அந்த ஜவடளையில அவனுக்கு உண்டைமாகியே சீற்றம
உடைஜனை வசயேலமாற்ற முடியேமாத சீற்றமமாக 
இருந்தது. எப்படியும அன்றிரவு ஜதர்ந்வதடுத்த 
வீரர்கள் சிலஜரமாடு படைகில வகமாள்டளை 
மரக்கலங்கள் நிறத்தப்பட்டிருக்கும பகுதிக்குள் 
நுடழவவதன்ற திட்டைமிட்டைமான் அவன். 
கடைமபர்கள் என்னும வகமாள்டளைக்கமாரர் 
கூட்டைத்டத நிர்மூலமமாக்கிவிடைஜவண்டும 
என்னும அளைவிற்கு அவனுள் ஆத்திரம 
நிடறந்திருந்தது. எங்கும பயேமும பரபரப்பும 
நிடறந்திருந்த சூழ்நிடலயில வகமாடுங்ஜகமாளுர் 
நகரஜம உறங்கும நள்ளிரவு ஜவடளையில கடைற் 
பிரஜவசம வசய்வவதன்ற தீர்மமானித்தமான் குமரன்
நமபி, வலியேடனையும பூழியேடனையும கூடை 
இயேன்றவடர தவிர்க்க விருமபினைமான் அவன். 
அதனைமால அவர்கள் உறங்கியேபின்தன் 
குழுவினைருடைன் வபமான்வமானிக் கமாலவமாய் 
வழிஜயே படைகில புறப்படைஜவண்டுவமன்பது 
அவன் திட்டைம.



“அஜத கமாலவமாய் வழியேமாக நமாம புறப்படுகிற 
ஜவடளையில வகமாள்டளை மரக்கலத்டதச் 
ஜசர்ந்தவர்கள் கடைலிலிருந்து நகருக்குள் வந்து 
வகமாண்டிருந்தமால என்னை வசய்வது?”- என்ற 
வினைவினைமான் குமரனின் வீரர் குழுவில ஒருவன். 
அதற்குக் குமரன் மறவமமாழி கூறினைமான்.

“இத்தடகயே கடைற்ஜபமாரில வவலலும 
நுணுக்கங்கடளை நம ஜபரரசரும 
கடைற்பிறக்ஜகமாட்டியேவர் என்ற சிறப்பு 
அடடைவமமாழி வபற்றவருமமானை மமாமன்னைர் 
வசங்குட்டுவர் நமக்குப் பழக்கியிருக்கிறமார் 
என்றமாலும இரவுஜவடளையில நமாம 
முன்வனைச்சரிக்டகயேமாகஜவ வசலலஜவண்டும.”

“ஆம; இத்தடகயே பலக்குடறவமானை 
ஜவடளைகளில புத்திடயேவிடை யுக்திடயேஜயே 
அதிகம பயேன்படுத்தஜவண்டும” என்றமான் 
குமரன்.
-------------



6. நள்ளிரவில நிகழ்ந்தது

வகமாடுங்ஜகமாளுர்ப் படடைக் ஜகமாட்டைத்திற்கு 
அருகிலிருந்த வபமான்வமானியேமாற்றக் கிடளைக் 
கமாலவமாயிலிருந்து நள்ளிரவு ஜவடளையில அந்தப் 
படைகு புறப்பட்டைது. படைகில வகமாடுங்ஜகமாளுர் 
குமரன் நமபியும அவனுக்கு 
அந்தரங்கமமானைவர்களைமாகியே படடைக் ஜகமாட்டைத்து 
வீரர்கள் மூவரும இருந்தனைர். அடமச்சர் 
அழுமபிலஜவளின் ஊழியேர்களைமாகியே வலியேனும 
பூழியேனும படடைக்ஜகமாட்டைத்தில உறங்கிக் 
வகமாண்டிருந்தஜபமாது அவர்களுக்குத் 
வதரியேமாமஜல குமரன் புறப்பட்டிருந்தமான். 
முகத்துவமாரத்டத வநருங்குகிறவடர அந்தக் 
கமாலவமாயின் இருபுறமும அடைர்ந்த ஜசமாடலகள் 
இருந்தனை. இயேலபமாக இருண்டிருந்த சூழடல 
இந்தச் ஜசமாடலகள் ஜமலும இருளைமாக்கியிருந்தனை.
எனைஜவ பிறரறியேமாமற் வசலவதற்கு அந்தச் 
சூழ்நிடல மிகவும துடண வசய்தது.

நடுக்கடைலுக்குள் அவர்களுடடையே படைகு 
வசன்றஜபமாது அடலகள் அதிகமமாயிருந்தனை. 
கடைலில கடைமபர்களும ஆந்டதக் கண்ணனும 
மரக்கலங்கடளை நிறத்தியிருந்த இடைஜமமா 



ஒன்றடர நமாழிடகப் பயேணத்துக்குரியே வதமாடலவு
இருக்குவமன்ற ஜதமான்றியேது. கடைலில அந்தப் 
பகுதியினைருஜக ஒரு சிற தீவும அடமந்திருந்தது. 
படைகில ஜபமாய்க்வகமாண்டிருக்கும ஜபமாஜத என்னை 
வசய்வது என்பது பற்றிக் குமரன் நமபி 
திட்டைமிடைத் வதமாடைங்கினைமான். அவன் 
சுறசுறப்பமாகவும தீவிரமமாகவும சிந்திக்கத் 
வதமாடைங்குகிறமான் என்பதறிந்த நண்பர்கள் 
மகிழ்ந்தனைர்.

‘இந்த அகமாலத்தில ஆந்டதக்கண்ணன் உட்படை 
எலலமாக் வகமாள்டளைக்கமாரர்களும தத்தம 
மரக்கலங்களில இருப்பமார்களைமா? அலலது 
கலங்களிலிருந்து இறங்கித் தீவில ஒய்வு 
வகமாண்டிருப்பமார்களைமா? தீவில 
இருப்பமார்களைமானைமால நமாம கலங்களில 
நுடழயேலமாம. கலங்களில இருப்பமார்களைமானைமால 
நமாம தீவில துடழயேலமாம. இவர்கள் 
சிடறப்பிடித்து வந்த இரத்தினை வணிகளின் 
மகடளை எங்ஜக தங்க 
டவத்திருக்கிறமார்கவளைன்பதும நமக்குத் 
வதரியேஜவண்டும’ - என்வறலலமாம சிந்திக்கத் 
வதமாடைங்கினைமான் அவன். வமலல வமலல 
அவர்கள் படைகு வகமாள்டளை மரக்கலங்கள் 
நிறத்தப்பட்டிருந்த பகுதிடயே வநருங்கியேது. 



தீவில ஒதுங்கியிருந்த ஒரு பகுதியில இறங்கிச் 
சுற்றச் சூழலகடளை அறிந்த பின் ஜமஜல என்னை 
வசய்யே ஜவண்டுஜமமா அடதச் வசய்வவதன்ற 
முடிவு வசய்தமான் குமரன்.

அவர்களுடடையே படைகு தீவருஜக ஒதுங்கியேஜபமாது 
தீவு அடமதியேமாயிருந்தது. 
கருமபூதங்கடளைப்ஜபமால அடைர்ந்த மரங்கள் 
வதன்பட்டைனை. நமாலவரும படைடகக் கடரயேருஜக 
இழுத்து அது உட்கடைலுக்கு நகர்ந்து விடைமாமல 
மரத்துடைன் இறக்கிக் கயிற்றமால பிடணத்தபின் 
தீவுக்குள் வசன்றனைர். தீவில - வகமாள்டளைக் 
கமாரர்கள் யேமாரும தங்கியிருப்பதற்கமானை எந்த 
அடடையேமாளைமும வதரியேவிலடல. தீஜவமாரமமாக 
நிறத்தியிருந்த மரக்கலங்களில எந்த 
மரக்கலத்தில வகமாள்டளைக்கமாரர்கள் 
தடலவனைமாகியே ஆந்டதக் கண்ணன் 
தங்கியிருப்பமான் என்ற அநுமமானைம வசய்யே 
முடனைந்தமான் குமரன். முதலில அது அவ்வளைவு 
சுலபமமானை கமாரியேமமாயிலடல. ஜநரம வசலலச் 
வசலல கவடலயும அதிகமமாகிக் 
வகமாண்டிருந்தது. இறதியில குமரஜனை தனைக்குள் 
ஒரு முடிவு வசய்து வகமாண்டு அடத 
மற்றவர்களுக்கு விவரித்தமான்.



“நண்பர்கஜளை ! நீங்கள் யேமாவரும இங்ஜகஜயே 
தங்கியிருக்க ஜவண்டும நமான் திருமபி 
வருகிறவடர கண்டிப்பமாக இங்கிருந்து அடசயேக் 
கூடைமாது. நமான் திருமபுவதற்குத் தமாமதமமானைமால 
நீங்களைமாகஜவ எனைக்கு ஏஜதனும அபமாயேவமன்ற 
கற்படனை வசய்து வகமாள்ளைவும 
ஜவண்டியேதிலடல. படைடகமட்டும நமான் 
வகமாண்டு வசலஜவன். அடடையேமாளைமமாக நமான்-
உங்கடளை இருக்கச் வசமாலகிற இடைத்திஜலஜயே 
நீங்கள் இருக்கஜவண்டியேது மிகமிக அவசியேம. 
ஏவனைனில நமான் எந்த அவசரத்தில திருமபி 
வந்தமாலும நீங்கள் உடைஜனை என்ஜனைமாடு புறப்படை 
ஆயேத்தமமாயிருக்க ஜவண்டும. திருமபி வந்து 
நமான் தீவில இறங்கி உங்கடளைத் ஜதடுமபடி 
ஆகிவிடைக் கூடைமாது.”

அவன் கூறியேபடிஜயே ஆயேத்தமமாயிருக்க அவர்கள் 
இணங்கினைர். குமரன் படைகில புறப்பட்டைமான். 
அந்தக் வகமாள்டளை மரக்கலங்களுக்கிடடைஜயே 
வசலவது மிகவும கடினைமமாயிருந்தது. சில 
மரக்கலங்களில உருவியே வமாளுடைன் கடைமபர்கள் 
கமாவலுக்கு நின்றமார்கள். இன்னும சில 
மரக்கலங்கள் அடமதியேடடைந்திருந்தனை. தமான் 
அந்த நிடலயில அப்ஜபமாது மிகமிக அபமாயேமமானை 
கமாரியேத்டதச் வசய்து வகமாண்டிருக்கிஜறமாம 



என்படதக் குமரன் ஒவ்வவமாரு கணமும 
உணர்ந்தமான். வகமாள்டளைக்கமாரர்களின் 
மரக்கலங்களுக்கு இடடைஜயேதமான் படைகில 
வசலவடத அவர்களில யேமாரமாவது பமார்த்து 
விட்டைமால என்னை ஆகும என்படத நிடனைக்கத் 
வதமாடைங்கியே ஜபமாஜத பமாதமாதிஜகச பரியேந்தம 
நடுங்கியேது.

படைகு வசலுத்திச் வசலலுமஜபமாதும கவனைமமாக 
வசலுத்திச் வசலலஜவண்டியிருந்தது. இருளின் 
மிகுதியினைமால வழி வதரியேமாமஜலமா 
கவனைக்குடறவமாகஜவமா வபரு மரக்கலங்களில 
எங்கமாவது தன் படைகு இடித்ஜதமா, ஜமமாதிஜயேமா, 
ஓடச எழுந்தமால - உடைஜனை பமாய்ந்ஜதமாடி வரும 
முரட்டுக் கடைமபர்களிடைம தமான் சிக்கிக்வகமாள்ளை 
ஜநரிடும என்படதயும நன்கு உணர்ந்து, தன் 
விழிப்ஜபமாடு இருந்தமான் குமரன். ஒன்றம 
புரியேமாமல புதிர் ஜபமாலிருந்த பல மரக்கலங்களின்
பக்கங்களில நுடழந்து திருமபி வந்த பின்நன்கு 
அலங்கரிக்கப்பட்டைதும மற்றவற்டறக் 
கமாட்டிலும சிறப்பமாக ஜவறபட்டுத் 
ஜதமாற்றமளித்ததும, மிகப் வபரியேதுமமானை ஒரு 
மரக்கலம வதரிந்தது. அதன் உச்சியில கபமாலமும 
வகமாடுவமாளுமமாகப் பறந்த கடைமபர்களின் 
குரூரமமானை வகமாடி, ஜமல தளைத்தில நமாட்டியிருந்த 



தீப்பந்த ஒளியில மங்கலமாகத் வதரிந்தது. எலலமா 
மரக்கலங்களிலுஜம கடைமபர்களின் வகமாடி 
பறந்தது என்றமாலும இந்தப் வபரியே மரக் 
கலத்தில - மிகப் வபரியேதமாகவும அதிக 
உயேரத்திலும பறந்து வகமாண்டிருந்தது. தளைத்தில 
கமாவலர்களும நின்ற வகமாண்டிருந்தனைர். குமரன் 
தனைக்குள் சிந்தித்தமான்.

‘சூழ்நிடலகடளையும ஜதமாற்றத்டதயும வகமாண்டு 
ஆரமாயுமிடைத்து இதுதமான் ஆந்டதக்கண்ணனின் 
மரக்கலமமாக இருக்க ஜவண்டும. இந்த 
மரக்கலத்தில ஏறிப் பமார்ப்பதற்கு மட்டும ஒரு 
வமாய்ப்புக் கிடடைத்தமால என் ஆருயிர்க் கமாதலி 
அமுதவலலி எங்ஜக சிடறப்பட்டிருக்கிறமாள் 
என்படதக் கண்டுபிடித்து விடைலமாம.’

‘ஜமஜல என்னை வசய்யேலமாம? என்னை வசய்தமால 
நமான் நிடனைத்தது டககூடும?’ - 
என்வறண்ணியேபடிஜயே அந்தப் வபரு 
மரக்கலத்தின் நமான்கு பக்கத்துச் 
சூழ்நிடலகடளையும கணித்தறிவதற்கமாக வலம 
வருவதுஜபமால படைகில ஒருமுடற சுற்றி வந்தமான்.

மரக்கலத்தின் ஒரு பகுதியில வலிடமயேமானை 
கயிற்ற ஏணி ஒன்ற வதமாங்கிக் வகமாண்டிருந்தது. 



கடைற்பரப்பிலிருந்து மரக்கலத்தின் 
ஜமலதளைத்திற்கு ஏறிச் வசலவதற்கு அதுதமான் 
ஒஜர வழி என்படத அவனைமால உய்த்துணர 
முடிந்தது. ஆனைமாலும அப்படிக் கயிற்ஜறணி 
வழியேமாக ஏறிச் வசலவதற்கு முன், மற்ற 
மரக்கலங்களில கமாவலுக்கமாகத் தளைத்தில 
நிற்பவர்களுக்குத் தமான் கயிற்ஜறணியில ஏறம 
கமாட்சி வதரியுமமா? அந்தக் கமாட்சியினைமால 
அவர்கள் கவரப்படுவமார்களைமா என்படதச் 
சிந்திக்க ஜவண்டியிருந்தது.

நலலஜவடளையேமாகக் கயிற்ஜறணி வதமாங்கியே 
பகுதிக்கு ஜநர் எதிஜர பமார்டவயிலிருந்த 
மரக்கலத்தின் தளைத்தில தீப்பந்தங்கஜளைமாடு 
கமாவலுக்கு நின்ற வீரர்கள் அப்ஜபமாதுதமான் 
பந்தங்கடளை அவித்துவிட்டு உறங்கப் ஜபமாகத் 
வதமாடைங்கியிருந்தமார்கள். அடதத் தவிர மற்ற 
மரக்கலங்களுக்குக் கமாட்சி வதரியேமாதபடி 
ஆந்டதக்கண்ணனின் கலஜம மடறத்துவிடும 
என்ற வதரிந்தது.

தமான் வந்திருந்த சிற படைடக 
ஆந்டதக்கண்ணனின் மரக் கலத்ஜதமாடு 
பிடணத்துவிட்டு கயிற்ஜறணியில ஏறவதற்குத் 
வதமாடைங்கினைமான் குமரன். கமாற்றினைமால ஒரு 



வதமாலடல ஏற்பட்டைது. அவன் மரக்கலத்ஜதமாடு 
பிடணத்த படைகு - கமாற்றில மரக் கலத்ஜதமாடு 
உறமாயேத் வதமாடைங்கியேதனைமால ஏற்பட்டை ஒடச - 
ஜவற மரக்கலங்களுக்கு எட்டி யேமாரமாவது அடதக் 
கவனிக்க ஜநரிடுஜமமா என்ற தயேங்கினைமான் 
குமரன்.

கடைல அடலகளின் ஒடசயில அந்த ஓடச 
வபரிதமாகக் ஜகட்கமாததினைமாஜலமா அலலது அப்படி 
ஒரு சப்தம பல மரக் கலங்கள் அருகருஜக 
நிறத்தியிருக்கும கடைற் பகுதியில இயேல பமாகஜவ
உண்டைமாகும என்ற பிறர் எலலமாம 
கருதிவிட்டைதினைமாஜலமா, குமரனுக்கு ஒர் 
அபமாயேமும ஏற்படை அந்த ஓடச ஏதுவமாகவிலடல.
கயிற்ஜறணியில அடிக்கடி ஏறிப் பழக்கமிலலமாத 
கமாரணத்தமால விடரவமாக ஏற முடியேவிலடல. 
அந்த மனை நிடலயில இருந்த பதற்றமும, 
பழக்கமிலலமாத கயிற்ஜறணியில ஏறம 
கமாரியேமும ஜசர்ந்து குமரடனை விடரவமாக இயேங்க 
முடியேமாமற் வசய்தனை. வசய்தலும, 
சுழலதலுமமாகியே நிடலயில கயிற்ஜறணிடயேத் 
தமாங்கி வமலல வமலல ஜமஜலறியே ஜவடளையில 
ஜமஜல கப்பவின் மரச் சட்டைங்களைமாகியே தளைத்தில 
யேமாஜரமா நடைந்து வசலலும கமாலடிஜயேமாடச 
ஜகட்கஜவ கயிற்ஜறணிஜயேமாடு பக்கவமாட்டில 



ஒண்டிக்வகமாள்ளை ஜவண்டியேதமாயிற்ற.

இவ்வமாற நீண்டை ஜநரம முயேன்ற ஜமலதளைத்டத 
அடடைந்தமான் குமரன். ஜமல தளைத்திலிருந்து 
படிகளில இறங்கி உள்ஜளை மரக் கலத்தின் 
பகுதிகளுக்குச் வசலல முடியேமாமல அந்தப் படி 
இறங்குகிற வழியில உருவியே வமாளுடைன் 
கடைமபன் ஒருவன் அமர்ந்திருந்தமான். அவன் 
கண்ணயேர்கிறவடர குமரன் நமபி கமாத்திருந்தமான் 
‘படிகளில இறங்குமஜபமாது யேமாரமாவது எதிஜர 
வந்தமால என்னை வசய்வது?’ என்படதவயேலலமாம 
சிந்திக்க ஜநரஜமமா வமாய்ப்ஜபமா இலடல. 
மரக்கலத்தின் உட்பக்கத்தில ஒவ்வவமாரு 
தடுப்பமாகத் தடுக்கப்பட்டிருந்த அடறகளில 
எதிலமாவது வகமாடுங்ஜகமாளுர் இரத்தினை 
வணிகரின் மகளும தன் ஆருயிர்க் 
கமாதலியுமமாகியே அமுதவலலி சிடற 
டவக்கப்பட்டிருப்பமாளைமா என்ற 
கண்டுபிடிப்பஜத அவனுடடையே முதன்டம 
ஜநமாக்க மமாயிருந்தது.

படியிறங்கியேதும முதற் கூடைத்தில பூதம படுத்து 
உறங்குவது ஜபமால வபருங்குறட்டடை விட்டு 
உறங்கிக் வகமாண்டிருந்தமான் ஆந்டதக்கண்ணன். 
அந்த மமாமிச மடலயின் அருஜக மதுக்குடைங்கள் 



கவிழ்ந்து கிடைந்தனை. விகமாரமமாகக் கமால பரப்பி 
வீழ்ந்து கிடைக்கும அந்தக் வகமாள்டளையேர் 
தடலவடனைப் பமார்ப்பதற்ஜக பயேமமாகவும அரு 
வருப்பமாகவும இருந்தது. வகமாள்டளையேடிக்கிற 
வபமாருள்கடளையும, வபமான், மணி, முத்து 
முதலியேவற்டறயும பமாதுகமாப்பமாக நிடறத்து 
டவக்கிற பகுதிகடளையும அந்த 
மரக்கலத்தினுள்ஜளை சுற்றிப் பமார்த்தமான் 
குமரன்நமபி பலநமாள் முற்றடகக்குரியே 
உணவுப்வபமாருள்களும, ஏற்பமாடுகளும அந்த 
மரக்கலத்தில இருப்படத அவனைமால புரிந்து 
வகமாள்ளை முடிந்தது. ஆயினும அமுதவலலிடயேப் 
பற்றியே விவரம எதுவும வதரியேவிலடல. ஜவற 
சில மரக்கலங்களிலும அவன் ஏறி இறங்கினைமான்.
ஒரு வபரியே முற்றடகக்கும, 
வகமாள்டளையிடைலுக்கும ஜவண்டியே எலலமா 
ஏற்பமாடுகளுடைனும அந்தக் கலங்கள் 
வந்திருப்பது விநமாடிக்கு விநமாடி உறதிப்பட்டைது. 
அவன் மனைதில ஆள் வலிடமயும, ஆயுதங்களின் 
வலிடமயும கூடை அவர்களிடைம மிகுதியேமாய் 
இருப்படத அவன் அங்ஜக வதளிவமாகக் 
கண்டுணர்ந்தமான். ஒற்றறிவதற்கமாக ஏறி இறங்கியே
மரக்கலம ஒன்றில கமாவலுக்கிருந்த வகமாள்டளை 
வீரர்கள் இருவருடடையே உடரயேமாடைடல அவன் 
ஒட்டுக் ஜகட்க ஜநர்ந்தது.



“இந்த முற்றடகயினைமால நமக்குப் வபரும பயேன் 
வரப் ஜபமாகிறது. நலல வமாய்ப்பு இது. ஜசர 
ஜவந்தர் வசங்குட்டுவர் வடை திடசயில 
குயிலமாலுவம வடர படடைத் தடலவர்களுடைனும,
ஜசர டசன்யேத்தின் வபருமபமான்டமயேமானை 
வீரர்களுடைனும படடைவயேடுத்துச் 
வசன்றிருக்கிறமார். வகமாடுங்ஜகமாளூரிஜலமா 
வஞ்சிமமா நகரத்திஜலமா வீரர்கள் அதிகமிலடல. 
இந்த இரண்டு வபருநகரங்களிலும உள்ளை 
வசலவங்கடளைக் வகமாள்டளையிடை இடதவிடைப் 
வபமான்னைமானை சமயேம நம தடலவருக்கு 
வமாய்க்கமாது” என்றமான் முதற் கடைமபன்.

“ஆம! ஜநற்றிரவுகூடை நமமவர்களிற் சிலர் 
கடைலிலிருந்து வபமான்வமானியேமாற்ற 
முகத்துவமாரத்தின் வழிஜயே வகமாடுங்ஜகமாளுரின் 
நிடலடயே ஒற்றறிவதற்கமாகச் வசன்ற 
வந்தமார்களைமாஜம? எப்படி இருக்கிறது 
நிடலடம?” என்ற முதலவடனைக் ஜகட்டைமான் 
இரண்டைமாங் கடைமபன்.

இந்த இடைத்தில குமரன்நமபியின் புலன்கள் 
கூர்ந்து ஒன்றமாகி அந்தப் ஜபச்டச உற்றக் 
ஜகட்டைனை. அப்படி வபமான்வமானி 



முகத்துவமாரத்தின் வழிஜயே ஒற்றறியேச் வசன்ற 
கடைமபர் குழுவினைரமாலதமான் அமுதவலலி 
சிடறப்பட்டிருக்க ஜவண்டு வமன்ற அவனைமால 
யூகிக்க முடிந்தது.
--------------



7. குமரன்நமபியின் திட்டைம

அன்ற நள்ளிரவில உடைன் வந்த வீரர்கடளை 
நடுக்கடைல தீவில கமாத்திருக்கச் வசய்துவிட்டுக் 
கடைமபர்களின் வகமாள்டளை மரக் கலங்களில 
புகுந்து உளைவறியேச் வசன்ற குமரன்நமபி திருமபி 
வரத் தமாமதமமானை ஒவ்வவமாரு விநமாடியும 
கமாத்திருந்த வகமாடுங்ஜகமாளுர்ப் 
படடைக்ஜகமாட்டைத்து வீரர்கள் கணக்கற்ற சந்ஜதக 
நிடனைவுகளைமால குழப்பமடடையேலமானைமார்கள். ஒரு 
ஜவடளை குமரன் நமபி கடைமபர்களின் டகயில 
சிக்கிச் சிடறப்பட்டு விட்டைமாஜனைமா என்ற 
சந்ஜதகமும இடடையிடடைஜயே மனைத்தில ஜதமான்றி 
அவர்கடளை பயேமுறத்தியேது. நலல ஜவடளையேமாக 
ஜமலும அவர்களுடடையே வபமாறடமடயேச் 
ஜசமாதிக்கமாமல குமரன் நமபி திருமபி வந்து 
ஜசர்ந்தமான்.

வந்ததும வரமாததுமமாக, “உடைஜனை வந்தது 
ஜபமாலஜவ கடரக்குத் திருமபி விடுஜவமாம! 
வகமாடுங்ஜகமாளுர்ப் படடைக் ஜகமாட்டைத்திற்குச் 
வசன்ற மற்றவற்டறச் சிந்திப்ஜபமாம” என்ற 
அவர்கடளை விடரவு படுத்தினைமான் குமரன் நமபி 
அவன் அவ்வமாற விடரவு படுத்துவதற்கு 



ஏஜதனும கமாரணம இருக்க ஜவண்டுவமன்ற 
உணர்ந்தவர்களைமாக அவர்களும உடைஜனை 
அவஜனைமாடு படைஜகறிப் புறப்பட்டைனைர். படைகு 
கடைலின் அடலகள் நிடறந்த பகுதிடயே எலலமாம 
கடைந்து வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்டத 
அடடைகின்றவடர அவர்கள் ஒருவஜரமாவடைமாருவர் 
அதிகமமாகப் ஜபசிக் வகமாள்ளைவிலடல.

கடர ஜசர்ந்தபின் விடிவதற்குக் வகமாஞ்ச ஜநரஜம 
இருந்தது. குமரன்நமபி உட்படை யேமாவருஜம 
ஜசமார்வடடைந்திருந்தமார்கள். ஜபசி முடிவு வசய்யே 
ஜவண்டியேவற்டறக் கமாடலயில ஜபசிக் 
வகமாள்ளைலமாம என்ற எண்ணஜம அவர்களுக்கு 
அப்ஜபமாது ஜதமான்றியேது. உறங்குகின்ற மனைநிடல
யேமாருக்குஜம இலடல என்றமாலும உடைலுக்கு 
ஓய்வு வகமாடுக்க ஜவண்டியிருந்தது. மறநமாள் 
வபமாழுது புலர்ந்தது. படடைக்ஜகமாட்டைத்து வீரர்கள் 
கலந்து ஜபசினைமார்கள். குமரன் நமபியின் மனைம 
வகமாள்டளைக் கமாரர்களைமால கடைத்தப்பட்டைதமாகக் 
கூறப்பட்டை அமுதவலலியின் நிடல என்னைஜவமா, 
ஏஜதமா என்படதப் பற்றியே கவடலயில 
ஆழ்ந்திருந்தமாலும வீரர்களிடடைஜயே அவன் சில 
திட்டைங்கடளைக் கூறலமானைமான்.

“பலமுடற நமமுடடையே வபருமன்னைர் 



வசங்குட்டுவரமால ஓடை ஓடை 
விரட்டைப்பட்டிருக்கும இந்தக் வகமாடியே கடைற் 
வகமாள்டளைக்கமாரர்களைமானை கடைமபர்கள் மறபடி 
சமயேம பமார்த்து முற்றடகயிட்டிருக்கிறமார்கள். 
நம மன்னைரும ஜசர நமாட்டுப் வபரும படடைகளும 
வடைக்ஜக படடைவயேடுத்துச் வசன்றிருப்படத 
அறிந்ஜத வகமாள்டளைக்கமாரக் கடைமபர்கள் இந்த 
ஏற்பமாட்டடைச் வசய்திருக்கிறமார்கள். 
வகமாடுங்ஜகமாளுர்ப்படடைக் ஜகமாட்டைத்திஜலமா நமாம 
சிலர்தமான் இருக்கிஜறமாம. தடலநகரில 
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயிலிருந்து தமடம 
வந்து சந்திக்குமபடி அடமச்சர் அழுமபிலஜவள் 
எனைக்குக் கட்டைடளையிட்டிருந்தமார். அவடரப் 
ஜபமாய்ப் பமார்த்து வந்ஜதன். கடைற்கடரயிலும, 
வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்திலும 
வகமாடுங்ஜகமாளூர் நகரிலும பமாதுகமாப்பு 
ஏற்பமாடுகடளைப் பலப்படுத்துமமாற என்டனை 
அடமச்சர் வபருமமான் ஜவண்டிக் 
வகமாண்டிருக்கிறமார். ஜமலும...”என்ற வசமாலலிக் 
வகமாண்ஜடை வந்த குமரன் நமபி தயேங்கிப் ஜபச்டச
நிறத்தினைமான்.

“ஜமலும என்னை?...ஏன் வசமாலல வந்தடதப் 
பமாதியிஜலஜயே நிறத்திவிட்டீர்கள்?” என்ற 
வினைவினைமான் படடைக் ஜகமாட்டைத்டதச் ஜசர்ந்த 



வீரவனைமாருவன். ஆனைமால குமரன் நமபிஜயேமா தன் 
தயேக்கத்டத வதமாடைர விட்டைவனைமாக ஜமலும 
சிந்தடனையில ஆழ்ந்தமான். அவன் 
வசமாலவதற்கிருந்த வசய்திஜயேமா வகமாடுங்ஜகமாளுர் 
இரத்தினை வணிகர் மகள் அமுதவலலி 
கமாணமாமற்ஜபமானைடதப் பற்றியேது. அடதத் தமாஜனை 
படடை வீரர்களிடைம தன் வமாய்வமமாழியினைமால 
வசமாலலி விவரிப்பதற்கு அவன் மனைம 
ஜவதடனைப்பட்டைது. என்னை கமாரணத்தினைமாஜலமா 
இவ்வளைவு பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகடளையும மீறி 
வகமாடுங்ஜகமாளுரில அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி 
நடைந்திருக்கும என்படத அவன் மனைம நமப 
மறத்தது.

ஆனைமால வகமாடுங்ஜகமாளுர் நகவரங்கும அப்படி 
ஒரு நிகழ்ச்சி நடைந்தடதயும, அடத அஜத இரவில
நகர் பரிஜசமாதடனைக்கமாக வந்திருந்த அடமச்சர் 
அழுமபிலஜவள் அறிந்து வசன்றடதயும பற்றிப் 
பரபரப்பமாகப் ஜபசிக்வகமாண்டிருந்தமார்கள். 
இரத்தினை வணிகர் வீட்டில தமாஜனை ஜநரிற்வசன்ற 
இச்வசய்திபற்றி அறியே குமரன்நமபி கூசினைமான். 
ஆனைமால இரத்தினை வணிகரின் வீட்டிலும 
அதற்குரியே ஜசமாகம பரவியிருப்பதமாகஜவ 
மற்றவர்கள் மூலம அவன் ஜகள்விப்பட்டைறியே 
முடிந்தது. இப்ஜபமாது வீரர்கள் திருமபத் திருமப 



அவடனைக் ஜகள்விகளைமால துடளைக்கத் 
வதமாடைங்கினைர். எனைஜவ அவன் தன் மனைத்தில 
ஏற்பட்டை சந்ஜதகத்டதக் கூற ஜவண்டியேதமாயிற்ற. 
கப்பலில கடைமபர்கள் ஜபசிக்வகமாண்டிருந்தடத 
ஒட்டுக் ஜகட்டைதிலிருந்து அமுதவலலி 
கமாணமாமற் ஜபமானை இரவில அவர்கள் 
வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்தின் வழி வந்து 
திருமபியிருக்கிறமார்கள் என்ஜற வதரிந்தது. தமான் 
வகமாள்டளைக் கப்பலில ஒட்டுக்ஜகட்டைறிந்த 
வசய்திடயேக் கூறமாமஜல, “அமுதவலலி 
வகமாள்டளைக்கமாரர்களைமானை கடைமபர்களிடைம 
சிடறப்பட்டிருப்பது சமாத்தியேவமனை உங்களுக்குத் 
ஜதமான்றகிறதமா?” என்ற தன் நண்பர்களைமானை 
படடைக்ஜகமாட்டைத்து வீரர்களிடைம ஜகட்டைமான் 
குமரன் நமபி.

“சமாத்தியேவமன்ற ஜதமான்றவிலடலதமான் 
படடைத்தடலவஜர. ஆனைமால சமாத்தியேமிலடல 
என்றம எப்படி 
மறப்பது?” என்ஜற அவர்களிடைமிருந்து 
மறவமமாழி கிடடைத்தது.

அதன்பின் அந்த வினைமாவுக்கு விடடை கமாண்படத 
விடுத்து முற்றடகயிட்டிருக்கும 
வகமாள்டளைக்கமாரர்களின் மரக்கலங்கடளை 



விரட்டியேடிப்பது எவ்வமாற என்படதயும 
அவர்களிடைமிருந்த இரத்தின் வணிகரின் மகள் 
அமுதவலலிடயே மீட்பது எவ்வமாற என்படதப் 
பற்றியுஜம படடைக்ஜகமாட்டைத்து வீரர்கஜளைமாடு 
அவன் கலந்தமாஜலமாசிக்க ஜவண்டியிருந்தது. பல 
வகமாள்டளைமரக் கலங்களில 
முற்றடகயிட்டிருக்கும எண்ணிக்டக நிடறந்து 
முரட்டுக் வகமாள்டளைக்கமாரர்கஜளைமாடு சில 
வீரர்கடளைக் வகமாண்டு மட்டுஜம ஜநருக்கு ஜநர் 
எதிர்ப்பவதன்பது சமாத்தியேமிலடல. ஆகஜவ 
சமாதுர்யேத்தமால எதிரிகடளை மடைக்க ஜவண்டியே 
நிடலயில தமாங்கள் இருப்படத குமரன் நமபி 
நன்கு உணர்ந்திருந்தமான்.

திடீவரன்ற இருந்தமாற்ஜபமாலிருந்து 
நண்பர்களிடைம விஜநமாதமமானை ஜவண்டுஜகமாடளை 
விடுத்தமான்.

“ஜசர நமாட்டு அரச முத்திடரயேமாகியே விற்வகமாடி 
இலச்சிடனைஜயேமாடு கூடியே புத்தம புதுக் வகமாடித் 
திடரச்சீடலகள் சில நூற இப்ஜபமாது உடைஜனை 
ஜவண்டும. நமது சூழ்ச்சிடயே அடவ மூலஜம 
வதமாடைங்க முடியுவமன்ற ஜதமான்றகிறது.”

“படடைத் தடலவஜர! உங்கள் ஜவண்டுஜகமாள் 



விஜநமாதமமாக இருக்கிறது. வலிடமயேமானை ஆட்கள் 
இருந்தமாஜல வகமாடியேவர்களைமானை கடைமபர்கடளை 
வவற்றி வகமாள்வது அருடம. நீங்கஜளைமா ஜசர 
நமாட்டுக் வகமாடிச் சீடலகடளைக் வகமாண்ஜடை 
அவர்கடளை வவன்றவிடை நிடனைக்கிறீர்கள்” 
என்ற சந்ஜதகமும தயேக்கமுமமாக ஒரு 
வீரனிட்மிருந்து படடைத் தடலவன் குமரன் 
நமபிக்கு மறவமமாழி கிடடைத்தது.

குமரன் நமபி அடதக்ஜகட்டு மனைந்தளைரஜவமா 
தயேங்கஜவமா வசய்யேமாமல சிரித்த முகத்துடைஜனைஜயே 
அந்த வீரனுக்கு மறவமமாழி கூறலமானைமான். 
“மரத்டத ஜநமாக்கிக் கற்கடளை எறிஜவமாம. 
கற்களைமால மமாங்கமாய்கள் உதிருமமானைமால நமக்குப் 
பயேன்தமாஜனை? கமாய்கள் விழமாவிட்டைமால 
நமக்வகன்னை? மறபடி ஜவற கற்கடளை 
எறிஜவமாம. அரச தந்திரச் சூழ்ச்சிகள் யேமாவுஜம 
இப்படித்தமான். நமாம நிடனைக்கிறபடிஜயே தமான் 
முடியேஜவண்டும என்ற திட்டைமிடை இயேலமாது. 
ஆனைமால நமாம நிடனைக்கிறபடிஜயேதமான் 
முடியேஜவண்டுவமன்ற திடை 
நமபிக்டகயுடைஜனைஜயே வசயேடலத் வதமாடைங்க 
ஜவண்டும. அதில எள்ளைளைவும தளைர்ச்சியிருக்கக் 
கூடைமாது.”



“மமாங்கமாய்கள் விழுவதற்குப் பதிலமாக நமாம 
எறிந்த கற்கஜளை நமஜமல திருமபி 
விழுவதுஜபமால ஜநர்ந்துவிட்டைமால என்னை 
வசய்வது?” எனை ஒரு வீரன் ஜகட்டைமான்.

"தீவிடனைவசத்தமால சிலருக்கு அப்படியும 
சிலசமயேங்களில ஜகடுகள் ஜநரலமாம. ஆனைமால 
எப்படி ஜநருவமன்பஜத நம எண்ணமமாக முன் 
நிற்குமமானைமால நமாம எடதயுஜம துணிந்து 
வசய்வதற்கு உரியேவர்களைமாக முடியேமாது.”

குமரன்நமபியின் இந்த மறவமமாழிக்குப் பின் 
வீரர்கள் யேமாரும அவடனை எதுவும வினைமாவத் 
துணியேவிலடல. ஜசர நமாட்டு விற்வகமாடிச் 
சீடலகடளைக் வகமாண்டு வந்து ஜசர்க்கும 
வபமாறப்பு வீரர்கள் சிலரிடைம 
ஒப்படடைக்கப்பட்டைது. குமரன் நமபி தன் 
மனைத்தினுள் திட்டைம வகுக்கத் தடலப்பட்டைமான். 
கடைமபர்கடளை ஒடுக்கி ஒழிக்க அவன் மனைத்தில 
இரண்டு கமாரணங்களைமால இப்ஜபமாது அவன் 
சபதம ஜமற்வகமாள்ளை ஜவண்டியிருந்தது. நமாட்டுக் 
கடைடமடயேத் தவிர அன்புக் கடைடமயும இதில 
இருந்தது. அவனுடடையே ஆளுயிர்க் கமாதவிடயேத் 
ஜதடும கடைடமயும இதில கலந்திருந்ததனைமால 
சபதத்துக்கு உறதி அதிகமமாகி இருந்தது. 



அவனுடடையே திட்டைத்துக்கமானை எலலமா 
ஏற்பமாடுகளும நிடறஜவற அந்த நமாள் முழுதும 
ஆயிற்ற. அன்றிரவு மீண்டும அவர்கள் கலந்து 
ஜபசித் திட்டைமிடுவதில கழிந்தது. அடுத்த நமாள் 
இரவு மீண்டும வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்தின் 
வழிஜயே கடைலிற் வசன்ற வகமாள்டளைக்கமாரர்களின் 
மரக்கலங்கடளை அடடையே ஜவண்டும என்றம 
தங்கள் சூழ்ச்சிகடளைச் வசயேலமாக்கிக் 
கடைமபர்கடளை முறியேடிக்க ஜவண்டுவமன்றம 
அவர்கள் தீர்மமானித்திருந்தமார்கள். புத்தமபுதியே 
திடரச்சீடலகளில எழுதப்பட்டை ஜசரர்களின் 
விற்வகமாடிகள் சில நூற ஆயேத்தமமாகி இருந்தனை. 
அடுத்த நமாள் பகற்வபமாழுது முழுதும ஒய்வமாக 
இருந்தமார்கள் அவர்கள். இரவில உறக்கமின்றி 
கழிக்க ஜவண்டியிருந்ததமால குமரன் நமபியும 
படடைக் ஜகமாட்டைத்து வீரர்களும, அன்ற பகற் 
வபமாழுதில கடளைப்பமாற ஜவண்டியிருந்தது.
-------------



8. மரக்கலங்கள் எங்ஜக?

குமரன் நமபியும அவன் நண்பர்களைமானை படடைக் 
ஜகமாட்டைத்து வீரர்களும ஆவஜலமாடு 
எதிர்பமார்த்திருந்த அடுத்த நமாள் இரவும வந்தது. 
வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்தில அவர்கள் 
புறப்பட்டுச் வசலவதற்குப் படைகுகள் வரிடச 
வரிடசயேமாகக் கமாத்திருந்தனை. படைகுகடளைப் 
படடைக் ஜகமாட்டைத்து வீரர்கஜளை வசலுத்திக் 
வகமாண்டு ஜபமாவதில சில இடடையூறகள் 
இருந்தனை. ஒரு குறிப்பிட்டை எலடலடயே 
அடடைந்தவுடைன் படைகுகளில இருக்கும வீரர்கள் 
தமாங்கள் எந்தக் கமாரியேத்டதச் வசய்யே 
வந்தமார்கஜளைமா அந்தக் கமாரியேத்டதச் 
வசய்வதற்கமாகப் படைகுகளிலிருந்து நீங்கிச் 
வசன்றமால அவர்கள் மறபடி திருமபி 
வருகிறவடர உரியே இடைத்திஜல, தப்பித் திருமபிச்
வசலவதற்குப் படைகுகள் நிறத்தப் பட்டிருக்க 
ஜவண்டுவமன்ற கருதிப் வபமாறப்பு வமாய்ந்த 
படைஜகமாட்டிகடளை உடைன் அடழத்துச் வசலல 
ஏற்பமாடைமாகி இருந்தது அன்டறக்கு.

ஜமலும அன்றிரவு அவர்கள் திட்டைமிட்டிருந்த 
சூழ்ச்சிடயேப் ஜபமாய் நிடறஜவற்றவதற்கும, 



நிடறஜவற்றி விட்டுத் திருமபி வருவதற்கும - 
சந்தர்ப்ப ஜவகத்டதயும, அவசரத்டதயும 
உணர்ந்து அதற்ஜகற்றபடி படைடகச் 
வசலுத்துவதற்கும அவசியேம இருந்தது. அதனைமால
கடைலில எந்த நிடலயிலும படைகு வசலுத்துவதில 
சூரர்களைமானை படைஜகமாட்டிகள் சிலடர முன் 
கூட்டிஜயே துடணக்கு ஏற்பமாடு வசய்திருந்தமான் 
குமரன் நமபி. படைகுகள் நடுச் சமாமத்திற்குக் 
கடைலுக்குள் வசலல ஜவண்டுவமன்பது ஏற்பமாடு. 
அதற்குமுன் குமரன் நமபியும 
படடைக்ஜகமாட்டைத்து வீரர்களும 
வபமான்வமானிக்கடரப் படைகுத் துடறயில கூடி 
விட்டைமார்கள். அந்த இருளில தீப் பந்தங்களின் 
ஒளியில மரங்கள் அடைர்ந்து அடமதி நிடறந்த 
வபமான்வமானிக் கடரயில மனிதர்கள் கூடி நிற்பது 
ஏஜதமா அசமாதமாரணமமானை கமாரியேங்கள் 
நிகழப்ஜபமாகின்றனை என்படத அறிவிப்பது 
ஜபமாலிருந்தது. ஒவ்வவமாரு படடைக்ஜகமாட்டைத்து 
வீரனின் முகத்திலும கண்களிலும 
வசய்யேப்ஜபமாகிற கமாரியேத்டதப் பற்றியே 
கவடலயும கடைடமயுணர்வும ஒளிர்ந்தனை. 
குமரன் நமபி அவர்களிடைம தன் ஏற்பமாட்டடை 
விளைக்கினைமான்.

“வீரர்கஜளை! உங்களிடைம நமமுடடையே ஜசரநமாட்டு 



வில இலச்சிடனைக் வகமாடிகள் சில 
தரப்பட்டுள்ளைனை. அந்தக் வகமாடிச் சீடலகடளை 
இடுப்புப் பட்டடைகளிலும மமார்க்கச்டசகளிலும 
நமான்கமாக மடித்து மடறத்து டவத்துக் 
வகமாள்ளுங்கள். வபமான்வமானி 
முகத்துவமாரத்திலிருந்து கடைலில புறப்படும 
ஜபமாது படைகுகள் ஒரு குறிப்பிட்டை வியூகத்தில 
தனித்தனிஜயே விலகிச் வசலுத்தப்படை ஜவண்டும. 
எலலமாப் படைகுகளும ஜசர்ந்தமார்ஜபமால 
அணிவகுத்துச் வசலவதமால அகப்பட்டுக் 
வகமாள்ளை ஜநர்ந்தமாலும ஜநர்ந்துவிடும. 
வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்டதக் கடைந்து 
வபருங்கடைலுக்குள் நம படைகுகள் புகுவதற்கு 
முன் படைகுகளில உள்ஜளைமார் தங்கள் 
தீப்பந்தங்கடளை அடணத்துவிடைஜவண்டும. 
மறபடி அடவ நமக்குத் ஜதடவயேமானைமால 
வகமாள்டளை மரக்கலங்கள் முற்றடகயிட்டுள்ளை 
கடைற்பகுதிடயே அடுத்திருக்கும சிற தீடவ 
அடடைந்ததும அவற்டற எரியுமபடி ஏற்றிக் 
வகமாள்ளைலமாம. அங்கும கூடை அவற்டற ஏற்றி 
எரியேச் வசய்வது அபமாயேத்டதஜயே தரலமாம. 
வகமாள்டளை மரக்கலங்களின் தளைங்களில 
கமாவலுக்கு நிற்கிற கடைமபர்கள் யேமாரமாவது தீவில 
தீப் பந்தங்கள் எரிவதமால கவனைம கவரப்பட்டு 
நமடமக் கண்டுபிடிக்க ஏதுவமாகி விடைக்கூடைமாது. 



அப்படி ஆனைமால நமாம ஜபமாகிற கமாரியேம எதுஜவமா 
அடதச் வசய்யே முடியேமாமல ஜபமாய்விடும. இனி 
நமாம வசய்யே ஜவண்டியே கமாரியேம என்னை 
என்படதக் கவனிக்கலமாம. தீடவ அடடைந்ததும, 
படைகுகடளைத் துடணவகமாண்டு தனித்தனிஜயே 
வகமாள்டளை மரக்கலங்கடளை வநருங்கஜவண்டும. 
நமமிடைமிருக்கும ஜசர நமாட்டுக் வகமாடிகடளை 
வந்திருக்கும வகமாள்டளை மரக்கலங்களில - பமாதி 
எண்ணிக்டகயுள்ளைவற்றில-பமாய்மரக் 
கமபங்களில ஏறி - அங்கிருக்கும 
வகமாள்டளைக்கமாரக் கடைமபர்களின் வகமாடிடயே 
அகற்றி விட்டு அதற்குப் பதிலமாகக் கட்டிவிடை 
ஜவண்டும. அப்படிக் வகமாடிகடளை மமாற்றிக் 
கட்டுமஜபமாதும வகமாள்டளையேர்களின் 
எலலமாமரக்கலங்களிலும கட்டிவிடைக்கூடைமாது. 
அவ்வமாற கட்டினைமால ஒருஜவடளை நமது 
ஜநமாக்கஜம பமாழமானைமாலும ஆகிவிடைலமாம. 
கவனைமமாக அடரவமாசி மரக்கலங்களின் வகமாடி 
மரங்களில நம வகமாடிகடளை ஏற்றி மமாற்றிவிட்டு 
மீதி அடர வமாசி மரக்கலங்களில கடைமபர்களின் 
வகமாடிகஜளை பறக்குமபடி விட்டுவிடை 
ஜவண்டும.”

இந்த இடைத்தில குமரன் நமபியின் ஜபச்சில 
குறக்கிட்டு வீரவனைமாருவன் ஜகள்வி ஜகட்டைமான்.



“அவ்வமாற சில வகமாடிகடளை மட்டும 
மமாற்றிவிட்டுச் சில வகமாடிகடளை அப்படிஜயே 
விடுவதனைமால நமமுடடையே எந்த ஜநமாக்கம 
நிடறஜவறம?”

"கடைமபர்கஜளை தங்களுக்குள் ஒருவர்ஜமல ஒருவர்
சந்ஜதகப்பட்டு அடித்துக்வகமாண்டு சமாவமார்கள். 
சூழ்ச்சிகளில இது மித்திர ஜபதமமாகும.”

“இந்த மித்திரஜபதம நமாம திட்டைமிடுகிறபடி 
மித்திர ஜபதமமாகமாமல அவர்கள் தங்களுக்குள் 
ஒருவடர ஒருவர் புரிந்துவகமாண்டு வகமாடிகடளை 
மமாற்றியேது பிறர் சூழ்ச்சியேமாக இருக்கலமாம என்ற 
எண்ணுவமார்களைமானைமால என்னை ஆகும?”
“வபருமபமாலும இந்த மித்திர ஜபதம 
பலிக்குவமன்ற நமபித்தமான் வதமாடைங்குகிஜறமாம 
விடிந்ததும அருகருஜக நிற்கும கப்பலகளில 
மமாற்றமார் வகமாடிகடளைப் பமார்த்தமால அந்தக் 
கப்பலகடளைத் தமாக்கத் ஜதமான்றவதுதமான் 
இயேலபு” என்றமான் குமரன் நமபி.

படடைக்ஜகமாட்டைத்து வீரர்கள் அதற்கு ஜமலும 
தங்கள் தடலவடனைக் ஜகள்வி ஜகட்டு விவமாதிக்க
விருமபவிலடல. எலலமாரும புறப்பட்டைனைர். 



இருளில படைகுகள் விடரந்தனை. படைகுகள் நதி 
முகத்துவமாரத்டதக் கடைந்து வபருங்கடைலில 
துடழந்ததும முதல ஜவடலயேமாக எலஜலமாரும 
தீப்பந்தங்கடளை அடனைத்துவிட்டைமார்கள். 
வகமாள்டளை மரக்கலங்கள் முற்றடக யிட்டிருந்த 
நடுக்கடைல தீடவ ஜநமாக்கி வகமாடுங்ஜகமாளூர்ப் 
படடைக்ஜகமாட்டைத்து வீரர்களின் படைகுகள் 
விடரந்து வசலலத் வதமாடைங்கினை. குமரன் 
நமபியின் படைகு தடலடம தமாங்கிக் 
வசலவதுஜபமால முன்னைமால வசன்றது. ஆனைமால 
கடைலில ஜமஜல வசலலச் வசலலல குமரன் 
நமபியின் மனைத்தில குழப்பம அதிகமமாகியேது. 
தமான் வழிதவறிவிட்ஜடைமாமமா அலலது இருளில 
கடைமபர்களைது மரக்கலங்கள் நிற்பது 
வதரியேவிலடலயேமா என்பது புரியேமாமல 
திடகத்தமான் அவன்!

நடுக்கடைல தீடவ வநருங்க வநருங்க அவன் 
சந்ஜதகம அதிகமமாகியேது. பமார்டவ எட்டுகிற 
வதமாடல வந்ததும அவன் சந்ஜதகம 
தீர்ந்துவிட்டைது. கடைமபர்களின் மரக்கலங்களில 
ஒன்றகூடை முதலநமாள் நின்றதுஜபமால அந்தத் 
தீடவ ஒட்டி நிற்கவிலடல. தீவு 
சூனியேமமாயிருந்தது. கடரயிலும மனித 
சஞ்சமாரஜம இலடல. இப்ஜபமாது குமரன் 



நமபியின் நிடல இரண்டுங்வகட்டை தன்டமயில 
ஆகிவிட்டைது. ‘கடைமபர்கள் தங்கள் மரக்கல 
முற்றடகடயே இரஜவமாடிரவமாக இடைம 
மமாற்றிவிட்டைமார்கள் என்ற முடிவு வசய்வதமா? 
அலலது மரக் கலங்கடளைத் தீவின் மறபக்க 
மடறவில நிறத்திவிட்டுக் கலங்களில 
இருந்தவர்கள் மட்டும - தீவில இறங்கி 
எதிரிகடளைத் திடுவமன்ற தமாக்க 
மடறந்திருக்கிறமார்களைமா? ஒன்றம 
புரியேவிலடலஜயே?’ என்ற மருண்டைமான் குமரன் 
நமபி. தீடவ வநருங்கிக் கடரடயே அணுகவும 
அவனுக்குத் தயேக்கமமாக இருந்தது. 
மரக்கலங்களும வகமாள்டளைக்கமாரர்களும எங்ஜக 
மமாயேமமாக மடறந்து ஜபமானைமார்கள் என்பதும 
மர்மமமாயிருந்தது. ஒன்றம வசய்யேத் ஜதமான்றமாமல
எலலமாப் படைகுகடளையும நடுக் கடைலிஜலஜயே 
நிற்கச் வசய்வதற்குரியே ஏற்பமாட்டடை 
ஜமற்வகமாண்டைமான் அவன்.

“என்னை ஆயிற்ற? ஜநற்ற இரவும, அதற்கு 
முந்தியே தினைமும மடலமடலயேமாக இந்த 
இடைத்தில நின்ற வகமாள்டளை மரக் கலங்கடளைத் 
திடீவரன்ற கமாணவிலடலஜயே?” என்ற 
திடகப்ஜபமாடு தங்கள் படடைத்தடலவடனை 
ஜநமாக்கினைமார்கள் உடைனிருந்த வீரர்கள். 



கடைமபர்கள் முரட்டு இனைத்தவரமாயினும 
கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரர்களுக்ஜக உரியே சூழ்ச்சிகள் 
யேமாவும நிடறந்தவர்கள். மடறவதுஜபமால 
மடறந்து ஜதமான்ற மமாட்டைமார்கள் என்ற 
நமபியிருக்கிற ஜவடளையில திடீவரன்ற 
வடதக்கும வகமாடியே கமாரியேத்டத அவர்கள் வசய்யே
மமாட்டைமார்கள் என்பதற்கு எந்த உறதியுமிலடல. 
படைகுகஜளைமாடு பின் வமாங்குவஜத நலலவதன்ற 
குமரனுக்குத் ஜதமான்றியேது. எலலமாப் 
படைகுகடளையும பின்வமாங்குமபடி ஆடணயிடும 
எண்ணத்ஜதமாடு அவன் ஏஜதமா கட்டைடளையிடை 
வமாய் திறந்தஜபமாது, உடைனிருந்த வீரன் ஒருவன் 
“அஜதமா, அஜதமா!” என்ற ஜவஜறமார் திடசடயேச் 
சுட்டிக் கமாட்டினைமான். எலலமார் கண்களும 
ஆவஜலமாடு அத்திடசயில திருமபினை.
-------------



9. கடைமபர் சூழ்ச்சி

உடைனிருந்த வீரன் சுட்டிக் கமாட்டியே திடசயில 
பமார்த்த குமரன் நமபி திடுக்கிட்டைமான். 
கடைமபர்கள் இன்னை இடைத்தில இவ்வளைவு 
கப்பலகஜளைமாடு முற்றடக இட்டிருக்கிறமார்கள் 
என்பதமாக முந்டதயே தினைங்களில ஜநரில 
கண்டைறிந்து உறதி வசய்த திட்டைவமலலமாம 
வபமாய்யேமாகுமபடி அவர்கள் ஜவவறமாரு திடசயில 
முன்ஜனைறி நகரத்டத ஒட்டியே கடைற்பகுதிக்குச் 
வசன்றிருப்பது வதரியேவந்தது. எதிர்பமாரமாத 
விதமமாகக் கவனைத்துக்குக் வகமாண்டு வரப்பட்டை 
இந்த உண்டம அதிர்ச்சிடயே அளிப்பதமாய் 
இருந்தது. தன்னுடடையே முன்ஜனைற்பமாடும 
திட்டைங்களும இப்ஜபமாது கமாலங் 
கடைந்தடவயேமாயும பயேனைற்றடவயேமாயும 
ஆகிவிட்டைடத அவன் உணர்ந்தமான். சுற்றி இருந்த
அடனைவர் முகத்திலும கலவரம வதரிவடதயும - 
கலக்கம படைர்வடதயும அவன் உணர்ந்தமான்.

இரவு முழுவதும கண்விழித்து நுணுக்கமமாகவும 
அரச தந்திரத்ஜதமாடும வசய்த ஏற்பமாடுகள் 
எலலமாம வீணமாகிவிட்டைனை 
என்வறண்ணுமஜபமாது ஜவதடனையேமாய் இருந்தது. 



கடைற் வகமாள்டளைக்கமாரர்களுடடையே 
முற்றடகடயேத் தகர்த்துத் தன் ஆருயிர்க் 
கமாதலியும வகமாடுங்ஜகமாளுர் இரத்தினை வணிகர் 
மகளுமமாகியே அமுதவலலிடயேச் சிடறமீட்டு - 
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக என்னும அரச 
தந்திரக்கூடைத்தில அடமச்சர் அழுமபிலஜவடளை 
வவற்றிப் வபருமிதத்ஜதமாடு சந்திக்கலமாம என்ற 
எண்ணத்திலிருந்த அவனுக்கு இந்த ஏமமாற்றம 
அதிர்ச்சிடயே அளிப்பதமாயிருந்தது. இனி 
உடைனைடியேமாக என்னை வசய்வது என்படத அவன் 
விடரந்து முடிவு வசய்யேஜவண்டியே நிடலயில 
இருந்தமான். விடிவதற்குள் ஏஜதனும வசய்யே 
ஜவண்டும அலலது கடரயேடடைவதற்கும 
திருமபுவதற்கும முயேற்சியேமாவது ஜமற்வகமாள்ளை 
ஜவண்டும. விடிந்தமால உட்புறக் கடைலின் 
வநடுந்வதமாடலவில இருக்கும இவர்கள் 
படைகுகள் கடரடயே ஒட்டி இருக்கும 
கடைமபர்களுக்கு மிகவும வதளிவமாகத் 
வதன்படைலமாம. அதனைமால அவர்கஜளை 
இவர்கடளைக் கடரயேடடையே விடைமாமல 
வழிமறிக்கவும ஜநரிடைலமாம.

‘என்னை வசய்வது?’ - என்ற சிந்தடனைக் குரியேதமாக 
இருந்தது. உடைன் வந்தவர்களில 
படைஜகமாட்டிகடளைத் தவிர மற்றவர்களின் 



கருத்டதக் ஜகட்டு முடிவு வசய்யே விருமபினைமான் 
குமரன் நமபி.

“வகமாள்டளைக்கமாரர்களின் மரக்கலங்கடளை 
வடளைத்து விரட்டுவதற்கு எதுவும வசய்யேமாமல 
இப்படிஜயே இருஜளைமாடு இருளைமாகக் 
கடரதிருமபுஜவமாமமானைமால இரண்டு இரவுகள் 
அயேரமாது கண் விழித்துப் பமாடுபட்டைது 
வீணமாகிவிடும. மறபடியும நமாடளை நமாம 
திட்டைமிடுவதற்குள் எது-எது எப்படி எப்படி 
இருக்குஜமமா? இப்ஜபமாஜத நமாம முற்றிலும 
எதிர்பமாரமாத விதத்தில கடைமபர்கள் மஜகமாடதக் 
கடரடயே வநருங்கியே முடறயில தங்கள் 
முற்றடகடயே மமாற்றிக் வகமாண்டைமார்கள். ஆகஜவ 
வந்தது வந்துவிட்ஜடைமாம, முடிந்தடதச் வசய்யே 
முயேன்ற பமார்க்கலமாமமா? உங்கள் கருத்து என்னை? 
இதில எந்த அளைவு நீங்கள் என்ஜனைமாடு 
ஒத்துடழக்கத் திட்டைமமாயிருக்கிறீர்கள்?” - என்ற 
அவர்கடளை நன்கு உணர்வதற்கமாக வினைவினைமான் 
குமரன் நமபி.

“படடைத் தடலவர் எப்படிக் 
கட்டைடளையிடுகிறமாஜரமா அப்படிச் வசய்யே 
சித்தமமாயிருக்கிஜறமாம” என்றமார்கள் அவர்கள். 
உடைஜனை எலலமாருமமாகச் ஜசர்ந்து விடரந்த முடிவு 



ஒன்றிற்கு வந்தனைர்.

கடைமபர்கள் அப்ஜபமாது கடைலில தங்கள் 
மரக்கலங்கடளை நிறத்தியிருந்த இடைம 
மஜகமாடதக் கடரயிஜல வபமான்வமானி 
முகத்துவமாரத்துக்கு அருகில இருந்தமாலும 
விடிவதற்குள் இருஜளைமாடு இருளைமாக அந்த 
இடைத்திற்ஜக வசன்ற அவர்கடளையும 
அவர்களுடடையே கலங்கடளையும 
வடளைத்துவிடுவது என்ற முடிவு வசய்தனைர். 
ஏற்வகனைஜவ திட்டைமிட்டிருந்த சூழ்ச்சிடயே 
நிடறஜவற்றி முடிப்பது என்ற உறதி பிறந்த பின் 
படைகுகள் மறபடி விடரந்தனை. மஜகமாடதக் 
கடரயிஜல வகமாள்டளை மரக் கலங்கள் நின்ற 
திடசடயேஜநமாக்கி இந்தப் படைகுகள் விடரந்த 
ஜபமாது ஏற்வகனைஜவ திட்டைமிடைப்பட்டை 
மித்திரஜபத சூழ்ச்சிஜயே இவர்கள் மனைதில 
நிடறந்திருந்தது.

ஆனைமால கமாரியே அவசரத்திலும, திடீவரன்ற 
எதிரிகளின் கலங்கள் இடைம மமாறியிருந்தடதக் 
கண்டைதிலும பரபரப்பு அடடைந்திருந்த அவர்கள் 
சிலவற்டற நிதமானைமமாகச் சிந்திக்கத் 
தவறியிருந்தமார்கள். தீப்பந்தங்கடளை எலலமாம 
அடணத்திருந்ததனைமாலும, வகமாள்டளை 



மரக்கலங்கள் நின்றிருந்த பகுதி சற்ஜற 
வதமாடலவிலிருந்ததனைமாலும அருகில வநருங்கியே 
பின்புதமான் சில உண்டமகள் அவர்களுக்குப் 
புரியேவரலமாயினை. கடைமபர்களின் தடலவனைமானை 
ஆந்டதக்கண்ணன் எவ்வளைவு 
முன்வனைச்சரிக்டகஜயேமாடு இருந்தமான் என்பது 
அருகில வநருங்க வநருங்கத்தமான் வதரிந்தது.

வகமாள்டளை மரக்கலங்களில உள்ளைவர்கள் 
யேமாவரும விழிப்ஜபமாடிருந்தனைர். 
கலங்கவளைலலமாவற்டறயும வட்டைவடிவில 
சக்கரவியூகமமாக ஒரு ஜகமாட்டடைஜபமால 
நிறத்தியிருந்தனைர். நடுவில நீர் இடடைவவளிபடை 
மரக்கலங்கடளைஜயே வட்டைவடிவமாக நிறத்தி ஒரு 
கடைற்ஜகமாட்டடை கட்டினைமாற்ஜபமால வசய்து 
ஒவ்வவமாரு தளைத்திலும வீரர்கள் கமாவலுக்கு 
ஜவற நின்றமார்கள். நடுக்கடைலில இருந்தவடர 
எப்படியேமானைமாலும கடரடயே வநருங்கியே பின்பு 
பமாதுகமாப்பு அவசியேம என்ற எண்ணியேதுஜபமால 
ஏற்பமாடுகடளைச் வசய்திருந்தமான் 
ஆந்டதக்கண்ணன். அதனைமால இவர்கள் 
நிடலடம திருப்பத்திற்குள்ளைமாகியேது.

கடைவில ஓர் எலடலவடர எதிரிகளின் 
முற்றடகப் பகுதிடயே வநருங்கியே பின்ஜப 



இவற்டற எலலமாம குமரன் நமபியும உடைனிருந்த
நண்பர்களும அநுமமானித்துத் வதரிந்துவகமாள்ளை 
முடிந்தது. ஆனைமால மறபடி வந்த வழிஜயே 
திருமபுவதற்கு முடியேமாது. வந்தது வரட்டும 
என்ற அவர்கள் துணியே ஜவண்டியிருந்தது. 
கடைமபர்களின் மரக்கலங்களைமாகியே 
கடைற்ஜகமாட்டடைடயே வதருங்க வநருங்க 
விடளைவுகள் ஜவறவிதமமாக மமாறத் வதமாடைங்கினை. 
ஒரு குறிப்பிட்டை வதமாடலவிஜலஜயே இவர்கள் 
வந்து வகமாண்டிருப்படதக் கப்பலில 
இருந்தவர்கள் பமார்த்து விட்டைமார்கள் ஜபமாலும, 
அதன் விடளைவமாக வகமாள்டளைக்கமாரர்கள் 
படைகுகளில கமாத்திருந்து வடளைக்கத் 
வதமாடைங்கினைமார்கள். திடீவரன்ற முற்றிலும 
எதிர்பமாரமாத விதமமாகச் சூழ்நிடல மமாறதல 
அடடைந்தது. குமரன் நமபியும அவஜனைமாடு 
வந்தவர்களும கடைமபர்களின் மரக்கலங்கடளை 
வடளைப்பதற்குப் பதில - அவர்களுடடையே சிற 
படைகுகடளை - ஆயேத்தமமாகக் கமாத்திருந்த 
கடைமபர்கள் தங்கள் படைகுகள் மூலம வடளைத்துப் 
பிடித்தனைர். குமரன் நமபியும, நண்பர்களும 
எப்படித் தப்புவது என்ற ஜயேமாசிப்பதற்குக்கூடை 
வமாய்ப்பிலலமாத வநருக்கத்தில திடீவரன்ற 
கடைமபர்களிடைம சிக்கினைமார்கள்.



குமரன் நமபி முதலியேவர்களுடடையே கரங்கள் 
முறக்ஜகறியே தமாழங்கயிறகளைமால 
பிணிக்கப்பட்டைனை. அவர்கள் ஏறிவந்த 
படைகுகளும கடைமபர்களைமால 
டகப்பற்றிக்வகமாள்ளைப்வபற்ற, அவர்களுடடையே 
மிகப்வபரியே மரக்கலங்கஜளைமாடு பிடணத்து 
மிதக்கவிடைப்பட்டைனை.

குமரன் நமபியும அவஜனைமாடு 
சிடறப்பிடிக்கப்பட்டைவர்களும 
ஆந்டதக்கண்ணனின் கப்பல தளைத்திஜல 
வகமாண்டுஜபமாய் நிறத்தப்பட்டைமார்கள். வமாயில 
கள் நமாற்றமும, உருண்டு உருண்டு விழிக்கும 
குரூரமமானை ஆந்டதக்கண்கஜளைமாடு கூடியே 
முகமும, பூதமாகமாரமமானை உயேர்ந்த ஜதமாற்றமுமமாக 
அந்தக் வகமாள்டளைக்கமாரர் தடலவன் 
அவர்களுக்குத் ஜதமாற்றமளித்தமான். அவடனைக் 
கண்டைஜபமாது கயிறகளைமால 
பிடணக்கப்பட்டிருந்தவர்களைது வநஞ்சு ‘திக் திக்’ 
என்ற அடித்துக்வகமாண்டைது. அவஜனைமா பமாதி 
கிறங்கியே விழிகளுடைன் தளைத்தில வந்து நின்ற 
ஏஜதமா புழுப் பூச்சிகடளைப் பமார்ப்பதுஜபமால 
அவர்கடளைப் பமார்க்கலமானைமான். யேமாடரயுஜம 
கருடண ஜநமாக்ஜகமாடு பமார்க்க இயேலமாதபடி பிறவி
இயேலபிஜலஜயே வகமாடூரமமாக அந்தக் கண்கடளைப் 



படடைத்திருக்க ஜவண்டும கடைவுள். அந்தப் 
ஜபருருவம வந்துநின்ற விதத்திஜலஜயே கப்பலின்
தளைம அதிர்ந்தது. இவர்கடளைப் பமார்த்துக் 
குரூரமமாக ஒரு ஜபய்ச் சிரிப்புச் சிரித்தமான் அவன்.

“இவர்கள் ஜசரநமாட்டுக் வகமாடுங்ஜகமாளூர்ப் 
படடைக் ஜகமாட்டைத்து வீரர்கள். நமது 
மரக்கலங்கடளை ஜநமாக்கிப் படைகுகளில 
வந்தமார்கள், டகப்பற்றிஜனைமாம” என்பதமாக ஒரு 
வகமாள்டளைக்கமாரக் கடைமபன் தங்கள் 
தடலவனைமானை ஆந்டதக்கண்ணனிடைம 
இவர்கடளைப்பற்றி எடுத்துக் கூறினைமான்.

“வதரிகிறது ! வதரிகிறது ! இன்றள்ளை 
சூழ்நிடலயில இவ்வளைவு குடறந்த 
வதமாடகயுள்ளை வீரர்கள் ஜசரநமாட்டிலிருந்துதமான் 
வந்திருக்க முடியுவமன்ற நன்றமாகத் வதரிகிறது. 
பமாவம, ஜசர நமாட்டுப் படடை முழுவதும 
வடைதிடசப் படடைவயேடுப்பிற்குச் 
வசன்றிருக்கிறதுஜபமால ஜதமான்றகிறது; நமாம 
வகமாடுத்து டவத்தவர்கள். இந்த ஜவடளை 
நமக்குத்தமான் நன்டமயேமாகவும சமாதகமமாகவும 
வமாய்த்திருக்கிறது. வகமாடுங்ஜகமாளுடரயும 
வஞ்சிமமாநகடரயும ஏன் மஜகமாடதக் 
கடரயிலுள்ளை வசழிப்பு வமாய்ந்த எலலமா 



நகரங்கடளையும - நமாம வகமாள்டளையிடுவதற்கு 
இடதவிடை வமாய்ப்பமானை ஜநரம ஜவற கிடடைக்க 
முடியேமாது. இரத்தினை வணிகர்கடளையும, முத்து 
வணிகர்கடளையும ஜதடிப் பிடித்துக் 
வகமாள்டளையிடை ஜவண்டும” என்ற ஜகட்க 
அருவருப்பமானை கடுங்குரலில முழங்கினைமான் 
ஆந்டதக்கண்ணன்.

குமரன் நமபி மனைம வகமாதிக்கப் 
வபமாறடமயேமாகக் ஜகட்டுக்வகமாண்டு நின்றமான். 
அவஜனைமாடு உடைனிருந்த ஜசரநமாட்டு வீரர்கள் 
தங்கள் தடலவனைமானை அவனுடடையே முகத்டதஜயே 
பமார்த்துக் வகமாண்டிருந்தமார்கள். அவஜனைமா 
எதுவுஜம ஜபசவிலடல. உள்ஜளை பலவிதமமானை 
சிந்தடனைகளைமால அவன் மனைம தவித்துக் 
வகமாண்டிருந்தது. ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயின் 
நடுக்கூடைத்தில டவத்து அடமச்சர் 
அழுமபிலஜவள் தன்னிடைம கூறியேவற்டற 
எலலமாம நிடனைவு கூர்ந்தமான் அவன். அவ்வளைவு 
திட்டைமும இப்ஜபமாது இந்த விநமாடியில 
பமாழமாகிவிட்டைடத உணர்ந்து அவன் மனைம 
வகமாதித்தது.

அந்த இரவில தங்களிடைம சிடறப்பட்டு விட்டை 
குமரன் நமபி முதலியே வகமாடுங்ஜகமாளுர் 



வீரர்கடளைக் கப்பலின் கீழ்த்தளைத்து இருளில 
வகமாண்டுஜபமாய் அடடைத்தமார்கள் கடைமபர்கள். 
அதிலிருந்து எப்படித் தப்புவது என்ற வழிஜயே 
ஜதமான்றமாமல ஜசர நமாட்டு வீரர்கள் இருளில 
தவித்தமார்கள். அவர்களுடடையே மனைத்தில 
கடைமபர்கள் தங்களிடைம அகப்பட்டுக் 
வகமாண்டைவர்கடளை எப்படி எப்படி எலலமாம 
சித்திரவடத வசய்திருக்கிறமார்கள் என்ற 
ஜகள்விப்பட்டிருந்தடவ எலலமாம நிடனைவுக்கு 
வந்து பயேமுறத்தினை.

குமரனுடடையே உள்ளைத்திஜல எவ்வளைஜவமா 
கவடலகள் இருந்தமாலும ஒரு சிற நமபிக்டகயும 
மின்னி மின்னி மடறந்தது. வகமாடுங்ஜகமாளுர் 
இரத்தினை வணிகர் மகள் அமுதவலலி 
கடைமபர்களைமால சிடறப்படுத்தப்பட்டிருந்தமால 
இஜத மரக்கலத்திஜலமா, அலலது இங்குள்ளை 
ஜவற மரக்கலங்களிஜலமா ஜதடி இருப்பிடைம 
அறியே முயேலலமாம என்பதுதமான் அந்த 
நமபிக்டகயேமாயிருந்தது. மறநமாள் வபமாழுது 
புலர்ந்ததும அவர்கள் மறபடியும கப்பலின் 
தளைத்தில ஆந்டதக்கண்ணனுக்கு முன்பு 
வகமாண்டு ஜபமாய் நிறத்தப்பட்டைமார்கள். 
அவர்களில குமரன் நமபியின் ஜதமாற்றத்டதக் 
வகமாண்டும, மற்றவர்கள் அடிக்கடி அவன் முகக் 



குறிப்டபஜயே எதிர்பமார்த்ததில இருந்தும, 
அவன்தமான் குழுவின் தடலவன் எனை 
ஆந்டதக்கண்ணனைமால அநுமமானிக்க முடிந்தது. 
எனைஜவ அவன் ஜசர நமாட்டு நிடலபற்றியும, 
வகமாடுங்ஜகமாளூர் நகரில பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகள் 
எப்படியுள்ளைனை என்பது பற்றியும ஜகள்விகடளைக்
ஜகட்கத் வதமாடைங்கினைமான். குமரன் நமபி அந்தக் 
ஜகள்விகளுக்கு எலலமாம மறவமமாழி கூறமாமல 
வமளைனைம சமாதிக்கஜவ ஆந்டதக்கண்ணனின் 
விழிகளில சீற்றம பன்மடைங்கமாகியேது.

“கடைமபர்களிடைம சிடறப்பட்டைவர்கள் உயிஜரமாடு
மீண்டு வசலல ஜநர்ந்ததிலடல என்ற நீ 
ஜகள்விப்பட்டிருப்பமாய் !”

“ஆம ! அஜத கடைமபர்கடளை எங்களுடடையே 
ஜபரரசர் கடைல பிறக்ஜகமாட்டியே வசங்குட்டுவர் 
பலமுடற ஓடை ஓடை விரட்டியிருக்கிறமார் 
என்படதயும ஜசர்த்துதமான் 
ஜகள்விப்பட்டிருக்கிஜறன்.”

“இருக்கலமாம இடளைஞஜனை ! ஆனைமால 
அதற்வகலலமாம ஜசர்த்துப் 
பழிவமாங்குவதற்குத்தமான் இப்ஜபமாது சமயேம 
பமார்த்து வந்து இந்த மஜகமாடதக் கடரடயே 



முற்றடகயிட்டிருக்கிஜறமாம என்படத 
மறந்துவிடைமாஜத-” எனை இடி முழக்கம ஜபமான்ற 
கடுடமயேமானை குரலில குமரன் நமபிக்கு 
மறவமமாழி கூறிவிட்டுக் கடைகடைவவனை அரக்கச் 
சிரிப்புச் சிரித்தமான் ஆந்டதக்கண்ணன். 
ஜபச்ஜசமாடு ஜபச்சமாக அவனிடைம இரத்தினை 
வணிகர் மகள் அமுதவலலிடயேக் 
வகமாடுங்ஜகமாளுரில இருந்து சிடறப்பிடித்து வந்த 
வகமாடுடமடயேக் கடிந்து குமுறலமாமமா 
என்வறண்ணி அப்படி எண்ணியே சுவட்ஜடைமாடு 
அடத அடைக்கிக் வகமாண்டைமான். ஒரு ஜவடளை 
அமுதவலவி அங்ஜக 
சிடறப்பட்டிருப்பமாஜளையேமாகில தமான் குமுறவது 
கமாரணமமாகஜவ ஆந்டதக் கண்ணன் அவடளைத் 
தன்ஜனைமாடு ஜசர்த்து உணர்ந்து - அவள் தன்டனைச் 
ஜசர்ந்தவஜளை என்ற கருத்தினைமாஜலஜயே - அவன் 
அவடளைக் வகமாடுடமப்படுத்தக் கூடுஜமமா எனை 
அஞ்சி அந்த எண்ணத்டதக் குமரன் நமபி 
டகவிட்டைமான். “நமாடளை இரவில உங்கள் 
வகமாடுங்ஜகமாளுர் நகடரச் சூடறயேமாடுஜவமாம. 
அப்படி உங்கள் அருடமயேமானை நகரம 
சூடறயேமாடைப்படுவடத நீங்களும இஜத கப்பலின்
ஜமல தளைத்திலிருந்து கமாணலமாம. உங்கடளை 
இந்தக் கப்பலின் பமாய் மரங்களிலும 
சட்டைங்களிலும கட்டி டவத்துவிடுஜவமாம...”



“ஒருநமாளும இது நடடை வபறப்ஜபமாவதிலடல.”

“நிச்சயேமமாக நமாடளை நடடைவபறப் ஜபமாகிறது! 
அடத நீயும பமார்க்கத்தமான் ஜபமாகிறமாய் 
இடளைஞஜனை!” என்ற தன்னுடடையே ஒரு டகயில 
இன்வனைமாரு டகவிரலகடளை மடைக்கி ஓங்கிக் 
குத்தியேபடிஜயே கூறினைமான் ஆந்டதக்கண்ணன். 
ஒவ்வவமாரு தடைடவ ஜபசி முடிக்கும ஜபமாதும 
அவன் பற்கடளை நறநறவவன்ற கடித்து ஓடச 
எழுப்புவது ஜகட்கக் ஜகமாரமமாக இருந்தது.
----------------



10. ஒஜர ஒர் இரவு

கடைமபர்களிடைமிருந்து எப்படித் தப்புவது என்ற 
சிந்தடனை குமரன் நமபிடயே வமாட்டியேது. கமாலமும
அதிகமிலடல. ஒரு பகலும ஓர் இரவுஜம 
மீதமிருந்தனை. என்னை வசய்வது எப்படித் தப்புவது
என்ற சிந்தடனைக்கு விடடையேமாக ஓர் உபமாயேமும 
ஜதமான்றவிலடல. அடுத்த நமாள் இரவில 
வகமாடுங்ஜகமாளூடரச் சூடறயேமாடிக் கப்பலகளில 
வமாரிக் வகமாண்டு ஜபமாவதற்கமானை ஏற்பமாடுகள் 
தங்கடளைச் சூழ நடைந்து வகமாண்டிருப்படத 
அவர்கஜளை அங்கு கண்டைமார்கள். பல முடற ஜசர 
மமாமன்னைர் வசங்குட்டுவரிடைம ஜதமாற்ற 
ஜதமாலவிகளுக்வகலலமாம பழி வமாங்குவது ஜபமால 
இமமுடற அறஜவ வகமாள்டளையேடித்துக் 
வகமாண்டு ஜபமாகும எண்ணத்துடைன் ஆந்டதக் 
கண்ணன் ஏற்பமாடுகடளைச் வசய்து 
வகமாண்டிருப்பது யேமாவருக்கும புரிந்தது.

குமரன் நமபிக்ஜகமா சிடறபட்டை 
ஜவதடனைடயேப்ஜபமாலஜவ பிறிஜதமார் 
ஜவதடனையும உள்ளைத்டத வமாட்டிக் 
வகமாண்டிருந்தது.



‘இந்தக் கப்பலகளில ஏஜதமா ஒன்றில அமுத 
வலலி சிடறப்பட்டிருந்தும அவள் எங்ஜக 
எப்படிச் சிடறப்பட்டிருக்கிறமாள்? அவடளை 
எவ்வமாற விடுவிப்பது?’ என்ற கவடலகள் 
அவடனை வமாட்டினை. நகரத்டதயும நமாட்டடையும 
கமாப்பமாற்ற ஜவண்டியே கவடலகள் ஒரு பக்கம 
என்றமால இதயேத்டதக் கவர்ந்தவடளைத் ஜதடிக் 
கண்டுபிடித்துக் கமாப்பமாற்ற ஜவண்டியே 
கவடலகள் மற்வறமாரு பக்கம சூழ்ந்தனை. 
கடைமபர்களின் கட்டுக்கமாவஜலமா மிக 
அதிகமமாகவும கடுடமயேமாகவும இருந்தனை. 
தப்புவதற்கமானை வழிகள் அரிதமாயிருந்தனை.

பகலில அவர்களுக்கு முடறயேமாக உணவு கூடை 
வழங்கப்படைவிலடல. நமாற்றிடசயும கடைல 
நீடரத் தவிர உதவிக்கு வருவமார் யேமாரும 
வதன்படைமாத நிடலயில இரடவ எதிர்பமார்த்து 
நமபிக்டகஜயேமாடு இருந்தமான் குமரன் நமபி. 
அவனுடடையே பயேவமலலமாம அடமச்சர் 
அழுமபிள்ஜவள் தன்டனைப் பக்குவ மடடையேமாத 
விடைடலப்பிள்டளை என்ற கூறமபடி 
வமாய்ப்பளித்து விடைலமாகமாஜத என்பதுதமான்.

அவர்கள் வகமாடுங்ஜகமாளுரில இருந்து வகமாண்டு 
வந்திருந்த படைகுகடளை எலலமாம 



ஆந்டதக்கண்ணன் டகப்பற்றிக் வகமாண்டைஜதமாடு 
மட்டும அன்றிப் படைஜகமாட்டிகடளையும சிடற 
படுத்திவிட்டைமான். குமரன் நமபி முதலியே 
வீரர்கடளை ஒரு மரக் கலத்திலும, இவர்களுக்குப் 
படைஜகமாட்டி வந்தவர்கடளை ஜவவறமாரு 
மரக்கலத்திலுமமாகப் பிரித்துப் பிரித்துச் சிடற 
டவத்திருந்ததனைமால ஒருவஜரமாவடைமாருவர் 
சந்திக்கவும வமாய்ப்பின்றி இருந்தது.

ஜநரம ஆகஆகத் தப்பிக்கவும-திருமபவும 
முடியுவமன்ற நமபிக்டக குடறந்துவகமாண்ஜடை 
வந்தது. கதிரவன் மடறகின்ற ஜநரமும 
வநருங்கியேது. கடைமபர்களின் வகமாள்டளை மரக் 
கலங்களில மறநமாள் வகமாடுங்ஜகமாளூர் நகடரக் 
வகமாள்டளையிடுவதற்கமானை ஏற்பமாடுகள் தீவரமமாக 
நடடைவபற்றக் வகமாண்டிருந்தனை. எலஜலமாரும 
தப்ப முடியேமாவிட்டைமாலும யேமாரமாவது ஒரிருவர் 
தப்பினைமாலும ஜபமாதும என்ற குடறந்த 
நமபிக்டகடயேயும நிடறஜவற்றிக் வகமாள்ளை வழி 
வதரியேவிலடல அவர்களுக்கு. எடதச் 
வசய்வதமாயிருந்தமாலும அந்த இரவுக்குள் வசய்து 
முடித்துவிடைஜவண்டும. முன்வனைச்சரிக்டகயேமாக 
நகருக்குள் ஒருவர் வசலல முடிந்தமாலும 
வபமான்வமானி முகத்துவமாரக் கமாவல 
படடைடயேயும, மஜகமாடதக்கடர கடைற் 



படடைடயேயும கட்டுப்பமாடைமாக எதிர் நிறத்திக் 
கடைமபர்கடளை முறியேடிக்கலமாம என்ற குமரன் 
நமபிக்குத் ஜதமான்றியேது. ஆனைமால வழிதமான் 
பிறக்கவிலடல. முன்னிரவும வந்தது. மறபடி 
ஆந்டதக்கண்ணன் ஜகமாரமமானை ஏளைனைச்சிரிப்புடைன்
அவர்கள் முன் வந்தமான்.

“உங்களில சிலர் உயிர் பிடழக்கலமாம! ஆனைமால 
அதற்கும நிபந்தடனை உண்டு. 
வபமான்வமானியேமாற்றின் முகத்துவமாரத்திற்குள் 
நுடழவதற்கும-நகரில வசலவங்கடளைக் 
வகமாள்டளையிடுவதற்கும எங்களுக்கு 
வழிகமாட்டியுதவுகிறவர்களுக்கு - நமாங்கள் உயிர்ப்
பிச்டசயும வகமாள்டளையில சிறிது பங்கும 
தரலமாம. ஆனைமால அப்படி எங்கடளை நமப டவத்து
நடித்துவிட்டு நடுவிஜல கமாடல 
வமாரிவிடுகிறவர்கடளைச் சித்திரவடத 
வசய்வதற்கும தயேங்க மமாட்ஜடைமாம” என்ற 
கூறினைமான் அவன்.

அவனுடடையே அந்தப் ஜபச்டசக் ஜகட்டு ஒருவர் 
முகத்திலமாவது மலர்ச்சி ஏற்படைவிலடல. மமாறமாக 
வவறப்புடைன் ஏறிட்டுப் பமார்த்தமார்கள் அவர்கள். 
ஆனைமால இவதன்னை?



அவர்கள் கண் கமாணஜவ முற்றிலும எதிர்பமாரமாத 
இடைத்திலிருந்து ஆந்டதக்கண்ணனுக்கு 
வரஜவற்புக் கிடடைத்தது. அந்த வரஜவற்டப 
அளித்தவன் தடலவஜனை ஆயினும அவடனை ஒரு 
புழுடவப் பமார்ப்பதுஜபமால துச்சமமாகவும, 
ஆத்திரமமாகவும உறத்துப் பமார்த்தமார்கள் மற்ற 
வீரர்கள். அவர்கள் மனைங்கள் குமுறினை.

ஆம! வகமாடுங்ஜகமாளுர்ப்படடைக்ஜகமாட்டைத்துத் 
தடலவனைமாகியே குமரன் நமபிதமான், அந்தக் 
வகமாடுந் துஜரமாகத்டதப் புரியேவும 
ஆந்டதக்கண்ணனுக்கு நகடரக் 
வகமாள்டளையிடுவதில உதவி புரியேவும 
முன்வருவதுஜபமால முகமலர்ந்திருந்தமான்.

“ஒருவனுடடையே உதவிடயே நமாடுமஜபமாது 
டககடளைப் பிணித்துச் சிடறடவத்துக்வகமாண்டு 
நமாடுவது உங்களுக்ஜக நன்றமாயிருக்கிறதமா? 
ஒருஜவடளை நீங்கள் பிணித்திருக்கிற 
டககளினைமால உங்களுக்ஜக உதவி 
ஜவண்டுமமானைமால அப்படிச் வசய்வது 
அழகமாயிரமாஜத?” என்ற குமரன்நமபி 
புன்முறவஜலமாடு தமானைமாகஜவ வலுவில ஆந்டதக்
கண்ணஜனைமாடு ஜபச்சுக் வகமாடுத்தது 
மற்றவர்களுக்கு ஒரு சிறிதும பிடிக்கவிலடல.



ஜகவலம உயிடரயும வமாழ்வின் ஆடசகடளையும 
கமாப்பமாற்றிக் வகமாள்வதற்கமாகப் வபமாறப்பு 
வமாய்ந்த வகமாடுங்ஜகமாளுர்ப் படடைக் 
ஜகமாட்டைத்தடலவன் இவ்வளைவு இழிவமானை 
கமாரியேத்டதச் வசய்யே முன் வருவமான் என்படத 
அவர்களைமால நமபஜவ முடியேவிலடல. ஆனைமால 
அவர்கள் நமபியும ஆக ஜவண்டியிருந்தது.

குரூரமமானை அந்தக் வகமாள்டளைக் கூட்டைத் 
தடலவன் ஆந்டதக்கண்ணடனை - அணுகி ஓர் 
அடிடமடயேவிடைப் பணிவமாகவும குடழவமாகவும
ஜபசத் வதமாடைங்கிவிட்டைமான் குமரன்நமபி.

“உங்களுக்குத் ஜதடவயேமானை உதவிடயே நமான் 
வசய்யே முடியும. ஆனைமால அதற்கு நீங்கள் என்டனை
முழுடமயேமாக நமப ஜவண்டும. நமாடளைக் 
கமாடலயில நீங்கள் நகரில வகமாள்டளையிடை 
வருகிறீர்கள் என்றமால இன்றிரஜவ நகரத்டத 
அதற்கு ஏற்றபடி உங்களுக்கு ஒரு தடடையுமின்றிச்
வசய்துடவக்க என்னைமால முடியும. ஆனைமால என்னை
இருந்தமாலும நமான் அப்படி வசய்து டவக்கிஜறன் 
என்ற வசமாலகிற வமார்த்டதடயே மட்டுஜம நமபி 
என்டனைத் தனியேமாக என்னுடடையே நகரத்துக்குள் 
அனுப்பி டவக்கும நமபிக்டக உங்களுக்கு 



வரமாது. எனைஜவ என்ஜனைமாடு நமான் உங்களுக்குத் 
துஜரமாகம வசய்து விடைமாமல எனைது 
வமாக்குறதிடயேக் கமாக்கிஜறனைமா இலடலயேமா என்ற
கண்கமாணிக்க என்டனைவிடை வவியேவர்களைமானை 
கடைமபர்கள் சிலடரயும உடைன் அனுப்பி 
டவத்தமாலகூடை நமான் மறக்க மமாட்ஜடைன். 
அவர்கடளையும உடைனைடழத்துச் வசன்ற நகரத்தில
எலலமாப் பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகடளையும நீக்கி 
உங்கள் வருடகக்கு வமாய்ப்பமாக 
டவத்திருப்ஜபன். அப்படி நமான் வசய்யேத் 
தவறினைமால என்ஜனைமாடு உடைன் வருகிற உங்கள் 
ஆட்களிடைஜம என்டனைக் வகமான்ற ஜபமாடுமமாற 
ஆடணயிட்டு அனுப்புங்கள்” என்ற குமரன் 
நமபிஜயே ஆந்டதக்கண்ணனிடைம உருகியேஜபமாது 
உடைனிருந்த ஜசர நமாட்டு வீரர்களுக்கு அந்தப் 
பச்டசத் துஜரமாகத்டதக் கண் முன்ஜனை கண்டு 
இரத்தம வகமாதித்தது. ‘சீ! இவனும ஒரு 
ஆண்மகனைமா?’ என்ற குமரன் நமபிடயே இழிவமாக 
எண்ணினைர் அவர்கள்.

அஜத சமயேத்தில ஆந்டதக்கண்ணனும குமரன் 
நமபியின் திடீர் மனைமமாற்றத்டத உடைஜனை 
நமபிவிடைவிலடல என்ற வதரிந்தது.

“துஜரமாகம வசய்யே முன்வருகிறவர்கடளை 



அவர்கள் நண்பர்களும நமபக்கூடைமாது, 
விஜரமாதிகளும நமபக்கூடைமாது என்பமார்கள். 
அதனைமாலதமான் உன்டனை நமப முடியேவிலடல 
இடளைஞஜனை?” என்ற கூறி அவன் முகத்டதஜயே 
கூர்ந்து கவனிக்கலமானைமான் ஆந்டதக்கண்ணன். 
அவனுடடையே உருளும விழிகள் குமரடனைத் 
துடளைத்தனை.

“என்டனை முற்றிலும நமபஜவண்டைமாம! உங்கள் 
ஆட்கடளையும உடைன் அனுப்புங்கள் என்றதமாஜனை
நமானும கூறகிஜறன்” என்றமான் குமரன்.

“இதில நயேவஞ்சகம ஏதுமிலடலஜயே?” என்ற 
மறபடியும மிரட்டினைமான் ஆந்டதக் கண்ணன்.

“உங்கடளை எதிர்த்து யேமாரமாலும நயேவஞ்சகம புரியே
முடியேமாது” என்ற ஆந்டதக்கண்ணடனைப் 
புகழ்ந்து மறவமமாழி கூறினைமான் குமரன். 
ஆந்டதக்கண்ணனின் முகத்தில நமபிக்டக ஒளி 
படைரலமாயிற்ற.
----------------



11. அடமச்சரின் சிந்தடனைகள்

இரஜவமாடிரவமாகக் கடைலுக்குள் வசன்ற குமரன் 
நமபியுடைன் உடைன் துடணவசன்றவர்களும 
திருமபவிலடல என்பஜதமாடு 
வகமாள்டளைக்கமாரர்களின் மரக்கலங்கள் 
வகமாடுங்ஜகமாளுடர வநருங்கிவிட்டைனை என்பதும 
அடமச்சர் அழுமபிலஜவளின் கவனைத்துக்குக் 
வகமாண்டுவரப்பட்டைனை. உடைஜனை அவர் அதிகப் 
பரபரப்படடைந்து விடைவிலடல என்றமாலும 
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயில ஓர் 
மந்திரமாஜலமாசடனை நிகழ்த்தினைமார்.

“குமரன் நமபியும அவனுடடையே 
வகமாடுங்ஜகமாளுர் படடைக் ஜகமாட்டைத்து வீரர்களும 
வகமாள்டளைக்கமாரர் முற்றடகடயே முறியேடிக்கத் 
தவறினைமால அடுத்து என்னை ஏற்பமாடு 
வசய்வவதன்ற இப்ஜபமாது நமாம சிந்திக்க 
ஜவண்டும?” என்ற அடமச்சர் கூறியேஜபமாது 
ஜசரநமாட்டு அரசடவஜயேமாடு 
வபருந்வதமாடைர்புடடையே வஞ்சிமமாநகரத்து 
மூதறிஞர் சிலர் குமரன் நமபியின் குடறந்த 
ஆற்றடலயும இளைம பருவத்டதயும குடறவமாக 
மதிப்பிட்டுக் கருத்துத் வதரிவித்தமார்கள். 



முற்றடகயிலிருந்து ஜசரநமாட்டுக் கடைற்கடர 
நகரங்கடளை மீட்கும வபமாறப்டபக் 
குமரன்நமபிடயேப் ஜபமான்ற ஓர் இடளைஞனிடைம 
ஒப்படடைத்தது தவற என்ற கூடை அவர்களில 
சிலர் கருதுவதமாகத் வதரிந்தது.

“வபருமவீரரும வபருமபடடைத் தடலவரும 
மமாமன்னைஜரமாடு வடைதிடசப் படடைவயேடுப்பிற்குச் 
வசன்றிருக்கிறமார்கள். இந்நிடலயில 
குமரன்நமபிடயேத் தவிர ஜவவறவரும இலடல. 
நீங்கள் நிடனைப்பதுஜபமால எலலமாக் 
கமாரியேங்கடளையும வயேது முதிர்ந்தவர்கஜளை 
நிடறஜவற்றித் தருவமார்கள் என்ற எதிர்பமார்க்க 
முடியேமாது. சில கமாரியேங்கடளை வயேது 
முதிர்ந்தவர்கடளைவிடை இடளைஞர்கள் 
ஆர்வத்ஜதமாடு நிடறஜவற்றித் தரமுடியும. இது 
அப்படிப்பட்டை கமாரியேஜமமா இலடலஜயேமா? நமான் 
இடத அப்படிப் பட்டை கமாரியேமமாக ஆக்கிஜயே 
குமரன் நமபிடயே அனுப்பி டவத்திருக்கிஜறன்” 
என்றமார் அழுமபிலஜவள்.

மந்திரமாஜலமாசடனையில கலந்து வகமாண்டிருந்த 
மற்றவர்களுக்கு இது பிடிக்கவுமிலடல, 
புரியேவுமிலடல. ஆனைமால ஜவளைமாவிக்ஜகமா 
மமாளிடக எலடலயில இருந்துவகமாண்டு 



அழுமபிலஜவடளை எதிர்த்துப் ஜபசவும அவர்கள் 
அஞ்சினைமார்கள். அழுமபிலஜவஜளைமா 
முற்றடகடயே நீக்குவதற்கு குமரன்நமபிடயேவிடை
ஜவற தகுதியேமானை ஆளிலடல என்ஜற வமாதித்தமார். 
தடலநகரப் பமாதுகமாப்பிற்வகன்ற இருந்த சில 
வீரர்களும, வகமாடுங்ஜகமாளுருக்கு அனுப்பப் 
வபற்றனைர். ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக என்ற 
அரசதந்திரக் கட்டிடைம இதற்குமுன் இவ்வளைவு 
பரபரப்டப அடடைந்தஜத கிடடையேமாது.

அந்த மமாளிடகயின் தூண்கள் கட்டிடைத்டத 
மட்டும தமாங்கி நிற்பதிலடல. மமாவபரும 
அரசதந்திர நிகழ்ச்சிகடளையும அதிரமாமல தமாங்கி 
நின்றிருக்கிறது. ஜசர நமாட்டின் வபரியே வபரியே 
அரசியேல முடிவுகள் எலலமாம இந்த அரசதந்திர 
மமாளிடகயிலதமான் 
தீர்மமானிக்கப்பட்டிருக்கின்றனை. அழுமபிலஜவள் 
வஞ்சிமமாநகரத்தின் முதியேவர்கஜளைமாடு 
மந்திரமாஜலமாசடனை முடித்து அவர்கடளை எலலமாம 
விடடைவகமாடுத்து அனுப்பி விட்டைமாலும தமக்குள் 
தவிர்க்கமுடியேமாத சிந்தடனையில ஆழ்ந்தமார். 
இந்தப் வபமாறப்டப வகமாடுங்ஜகமாளூர்ப் 
படடைக்ஜகமாட்டைத்துத் தடலவனைமானை குமரன் நமபி
எந்த அளைவு நிடறஜவற்றியிருக்கிறமான் அலலது 
நிடறஜவற்றவிலடல என்படத அவரமால 



இன்னும கணித்தறியே முடியேமாமலிருந்தது.

வசமாந்தமமாகஜவ பரபரப்புக் கமாண்பிக்க ஏற்ற 
கமாரணம வதளிவமாகஜவ கூறப்பட்டிருந்தும 
அடத அவன் விடரந்து நிடறஜவற்றினைமானைமா 
இலடலயேமா என்பது வதரியேவிலடல. மஜகமாடதக் 
கடரயில வகமாடுங்ஜகமாளுரிலிருந்தும, 
முசிறியிலிருந்தும ஒவ்வவமாரு விநமாடியும 
வசய்திகடளை எதிர்பமார்த்த வண்ணம 
விழித்திருந்தமார் அழுமபிலஜவள். வலியேனும 
பூழியேனும அவருக்கு உறதுடணயேமாக 
உடைனிருந்தனைவரன்றமாலமாவது சிறிது 
ஆறதலமாயிருக்கும. அவர்கடளையும குமரஜனைமாடு 
வகமாடுங்ஜகமாளுர் அனுப்பியேமாயிற்ற. 
வகமாடுங்ஜகமாளுரிலிருந்து அவர்கள் கடடைசியேமாக 
அடமச்சர் வபருமமானுக்கு அனுப்பியே வசய்தி: 
குமரன் முதலில ஒருமுடற 
நிடலடமயேறிவதற்கமாகக் கடைலுக்குள் 
வசன்றவந்தது தவிர மீண்டும சில வீரர்கஜளைமாடு 
கடைமபர் மரக்கலங்கள் உள்ளை கடைற்பகுதிக்குப் 
ஜபமாயிருக்கிறமான். ஜபமானை இடைத்தில அவனுக்கும
அவனுடைன் வசன்றவர்களுக்கும என்னை 
ஜநர்ந்தவதன்ஜற இதுவடர வதரியேவிலடல. 
ஆனைமால ஒரு மமாறதல மட்டும மமாஜகமாடதக் கடர
மக்கள் யேமாவரும வவளிப்படடையேமாகக் 



கமாணுமபடி ஜநர்ந்திருக்கிறது. முன்பு கடைலில 
வவகுவதமாடலவில ஒரு தீவினைருஜக நின்றிருந்த 
கடைமபர் மரக்கலங்கள் இப்ஜபமாது 
வகமாடுங்ஜகமாளுருக்கும, முசிறிக்கும மிக மிக 
அருஜக வநருங்கியிருக்கின்றனை. இந்தச் 
வசய்திடயேத் தமமுடடையே அந்தரங்க 
ஊழியேர்களைமாகியே வலியேனும பூழியேனும 
அனுப்பியிருந்ததனைமால ஒரு வமார்த்டதயும 
மிடகயேமாகஜவமா, குடறவமாகஜவமா இருக்குவமன்ற
ஜதமான்றவிலடல.

‘குமரன் தன்னுடைன் வசன்றவர்கஜளைமாடு 
கடைமபர்களிடைம பிடிபட்டிருப்பமாஜனைமா?’ என்ற 
சந்ஜதகமும அவர் மனைத்தில இருந்தது. 
தடலநகரத்தில ஜபரரசரும, படடைத் தடலவரும, 
பிறரும உள்ளை ஜநரமமாயிருந்தமால அடமச்சர் 
அழுமபிலஜவன் மிக மிக இன்றியேடமயேமாத 
இந்தப் பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாட்டிற்கு இப்படிக் 
குமரன் நமபிடயேப் ஜபமான்ற ஓர் இடளைஞடனை 
நமபி அனுப்பியிருக்க மமாட்டைமார். ஆனைமால யேமாரும 
தடலநகரில இலலமாத நிடலடயே எண்ணி 
இருப்பவர்கடளைக் வகமாண்டு எலலமாவற்டறயும 
நிடறஜவற்ற ஜவண்டியிருந்தது.

எனைஜவதமான் குமரன் நமபிடயேயும நமபி அந்தப் 



பமாதுகமாப்பில அவனுடடையே வசமாந்தக் கமாதலிஜயே 
முதலில பமாதிக்கப்பட்டிருப்படதயும அவன் 
கவனைத்துக்குக் வகமாண்டு வந்து - அதன் பின் 
அவனிடைம அந்தப் வபமாறப்டப ஒப்படடைத்து 
அனுப்பி யிருந்தமார் அடமச்சர். 
வபமாதுக்கமாரியேமமாக உள்ளை ஒன்டற 
ஆற்றஜவண்டியேவனிடைம அடத அவனுடடையே 
வசமாந்தக் கமாரியேமமாகவும மமாற்றி 
ஒப்படடைக்குமஜபமாது அதற்கு இரட்டடைப் 
வபமாறப்பு வந்து விடுகிறது. குமரன் நமபியும 
அன்ற ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயில தன்டனைச் 
சந்தித்தஜபமாது அத்தடகயே வபமாறப்ஜபமாடும, 
உணர்ச்சி ஜவகத்ஜதமாடுமதமான் திருமபிச் 
வசன்றிருந்தமான் என்படத அனுமமானித்திருந்தமார் 
அவர். அந்த அனுமமானைம 
வபமாய்யேமாகமாவதன்றமாலும ஜபமார்க்களைச் 
சூழ்நிடலயில மனிதர்கடளை மீறியும கமாரியேங்கள் 
நடடைவபற முடியும-என்றம எண்ண முடிந்தது.

குமரடனைப்பற்றியே எந்தச் வசய்தியும 
வதரியேவிலடல என்ற வதரியேவந்ததும, 
‘வகமாள்டளை மரக்கலங்கடளை வடளைத்துப் 
பிடித்துத் தமாக்கஜவண்டும என்படதயும துரத்த 
ஜவண்டும என்படதயுமவிடை அந்த 
மரக்கலங்களில ஏதமாவவதமான்றில 



வகமாடுங்ஜகமாளுர் இரத்தினை வணிகர் மகள் 
அமுதவலலி சிடறப்பட்டிருப்பதமாகக் கருதி 
அவடளை முதலில மீட்பஜத தன் கடைடம என்ற 
எண்ணத்தில வசயேலபட்டு அதன் கமாரணமமாகஜவ 
குமரன் அகப்பட்டுக்வகமாண்டிருப்பமாஜனைமா’ - 
என்றம உய்த்துணர முடிந்தது அடமச்சரமால. 
ஆனைமாலும அவர் அயேர்ந்து விடைவிலடல. 
நமபிக்டகஜயேமாடு ஜவளைமாவிக்ஜகமா 
மமாளிடகயிலிருந்த ஜவவறமாரு வீரன் மூலம - 
வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குக் கட்டைடளைகடளை 
அனுப்பினைமார்.

‘குமரனும அவஜனைமாடு வசன்றவர்களும 
திருமபவிலடல என்பதற்கமாகக் 
கலங்கஜவண்டைமாம. எந்தச் சமயேத்தில மஜகமாடதக்
கடரயில எந்தப் பகுதியிலிருந்து - கடைமபர்களின் 
மரக்கலங்கள் நகரத்டதக் வகமாள்டளையிடை 
வநருங்கினைமாலும அந்தப் பகுதியின் 
கடரப்பகுதியில எலலமாவிதங்களிலும எதிர்த்துத்
தமாக்கவும, தடுக்கவும ஆயேத்தமமாக இருக்குமமாற -
வசய்திகள் வதரிவிக்கப் பட்டிருந்தனை. 
வகமாள்டளைக்கமாரர்கள் மஜகமாடதக்கடர 
நகரங்களில ஊடுருவதற்குக் கமாரணமமானை 
இடைங்களைமாகப் வபருமபமாலும வபமான்வமானி, 
ஆயிடர ஜபரியேமாற ஜபமான்ற ஆறகளின் 



முகத்துவமாரங்கஜளை பயேன்படைக் கூடுமமாதலமால 
அந்த முகத்துவமாரங்களில கமாவடலயும கட்டுத் 
திட்டைத்டதயும, விழிப்பமாகச் வசய்யுமமாறம 
வதரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இவ்வளைவு 
ஏற்பமாடுகடளையும வசய்திருந்தும, ஜவளைமாவிக்ஜகமா
மமாளிடகயிலிருந்த அடமச்சர் 
அழுமபிலஜவளுக்கு மனை நிமமதியிலடல. 
உள்ளைம ஒரு விநமாடிகூடை விடுபடைமாத 
சிந்தடனைகளில மூழ்கியிருந்தது.

வகமாடுங்ஜகமாளுருக்கு உடைன் வசன்ற பூழியேனும 
வலியேனும அங்ஜக படடைக் ஜகமாட்டைத்தில 
இருப்பதமால சமஜயேமாசிதமமாக ஏதமாவது வசய்து 
அவர்கள் நகரத்டதக் கமாப்பமாற்றவமார்கள் என்ற 
நமபிக்டகயும இருந்தது. நலல ஜவடளையேமாக 
எலலமா நிடலயிலும, எலலமாச் சமயேங்களிலும 
குமரன் நமபிஜயேமாடு உடைன் வசலவஜத தங்கள் 
கடைடம என்ற எண்ணி அந்த இருவரும கடைமபர் 
மரக்கலங்கள் இருந்த கடைற்பகுதிக்குச் வசன்ற 
அகப்பட்டுக் வகமாண்டு விடைவிலடல என்பது 
அடமச்சருக்கு நமபிக்டக அளித்தது. அவர்களும
கடைற்பகுதிக்குச் வசன்ற குமரடனைப்ஜபமால 
திருமபமாமலிருந்தமால தமக்குச் வசய்தி 
வதரியேவும, தமாம வசய்திகடளைத் வதரிவிக்கவும, 
வகமாடுங்ஜகமாளுர்ப் படடைக் ஜகமாட்டைத்தில 



நமபிக்டக வமாய்ந்த மனிதர்கஜளை இலலமாமல 
ஜபமாயிருப்பமார்கள் என்படத அடமச்சரும 
உணர்ந்துதமான் இருந்தமார். அடமச்சர் இவ்வமாற 
சிந்தித்துக் வகமாண்டிருந்த ஜவடளையில கடைமபர் 
மரக்கலங்களில இருந்த குமரனும அவனுடைன் 
வசன்றவர்களும என்னை ஆனைமார்கள் என்படத 
இனிஜமல கவனிக்கலமாம.
--------------



12. குமரன் திருமபுகிறமான்

தங்கள் தடலவனைமாகியே வகமாடுங்ஜகமாளுர் குமரன் 
நமபி ஆந்டதக்கண்ணனுக்கு விட்டுக் வகமாடுத்து 
அப்படித் திடீவரன்ற மனைம மமாறியேடதச் 
சிடறப்பட்டிருந்த ஜசரநமாட்டு வீரர்கள் யேமாருஜம 
விருமபவிலடல.

‘என்டனை உங்கள் வீரர்கஜளைமாடு வபமான்வமானி 
முகத்துவமாரத்திற்கு அனுப்புங்கள் ஜவண்டியே 
உதவிகடளை நமான் வசய்கிஜறன்’ என்ற குமரன் 
நமபிஜயே ஆந்டதக்கண்ணனிடைம 
முகமலர்ச்சியுடைஜனை ஜவண்டியேஜபமாது யேமாரமாலும 
அடத நமபமுடியேவிலடல. முதலில 
ஆந்டதக்கண்ணஜனை அடத நமபவிலடல. 
குமரஜனைமாடு வந்திருந்த ஜசர நமாட்டு வீரர்கஜளை 
அவனுடடையே இந்தச் வசமாற்கடளைக் ஜகட்டு 
அவடனை வவறப்பு உமிழப் பமார்த்தடதயும, 
கமாறித் துப்பியேடதயும கண்டை ஆந்டதக் கண்ணன்,
இவன் இனைத்து வீரர்கஜளை இதற்கமாக இவடனை 
வவறப்பதமால இந்தத் துஜரமாகத்டத உயிருக்குப் 
பயேந்து வகமாண்டு இவன் உண்டமயிலதமான் 
வசய்யே முன்வருகிறமான் ஜபமாலும என்ற தன் 
மனைத்துக்குள் நிடனைத்தமான். எந்த எதிரிடயே 



அவனுடைன் உள்ளை அவன் இனைத்தவஜர 
வவறப்பதமாகக் வதரிகிறஜதமா அந்த எதிரிடயேத் 
தனைக்கு நண்பனைமாக்கிக் வகமாள்ளை முடியும என்ற 
முடிவுக்கு ஆந்டதக்கண்ணன் வந்த பின் அவன் 
குமரடனைத் தன் இனைத்தவரமாகியே 
கடைமபர்கஜளைமாடு வபமான்வமானி 
முகத்துவமாரத்திற்கு நிடலடம அறிந்து வர 
அனுப்பி டவப்பது என்ற முடிவு வசய்து 
வகமாண்டுவிட்டைமான்.

“உன் இனைத்தவருக்குத் துணிந்து இப்படி 
துஜரமாகம வசய்யே முன்வருகிற நீ அடுத்த 
விநமாடிஜயே எனைக்கும துஜரமாகம வசய்யேத் 
துணியேமமாட்டைமாஜயே?” என்பதுஜபமால ஒரு 
வினைமாடவ இரண்டு மூன்ற முடற குமரனிடைம 
ஆந்டதக்கண்ணன் வினைவினைமான்.

என்றமாலும குமரடனைத் தன் கமாரியேத்திற்குச் 
சமாதகமமாகப் பயேன்படுத்திக் வகமாள்வவதன்ற 
தீர்மமானைம ஆந்டதக்கண்ணனின் அந்தரங்கத்தில 
ஏற்பட்டுவிட்டைது. குமரஜனைமாடு ஜசர்த்து சிடறப் 
பட்டை மற்ற வீரர்கடளை டவத்துக்வகமாண்டு 
குமரடனை மட்டுஜம தன் ஆட்கஜளைமாடு ஆற்ற 
முகத்திற்கு அனுப்பி டவப்பதற்கமானை 
ஏற்பமாடுகடளை ஆந்டதக்கண்ணன் 



வசய்யேலமானைமான்.

ஆந்டதக்கண்ணனின் மமாவபரும வகமாள்டளை 
மரக்கலத்தின் அருஜக சிற படைகு ஒன்றம வந்து 
நின்றது. சுற்றிலும படைகில தன் ஆட்களைமாகியே 
முரட்டுக் கடைமபர்கடளை அமரச் வசய்து நடுஜவ 
குமரடனை இருக்கச் வசய்யேஜவண்டும என்ற 
நிடனைத்தமான் ஆந்டதக்கண்ணன். குமரனின் கமாது 
ஜகட்கஜவ தன் ஆட்களிடைம அவ்வமாற கூறவும 
வசய்தமான்.

“இந்தப் படடைத்தடலவன் உங்கஜளைமாடு 
வருகிறமான் என்பதற்கமாக இவடனைஜயே முற்றிலும
நமபிவிடைமாதீர்கள். வபமான் வமானி 
முகத்துவமாரத்டத வநருங்கியேதும இவடனை 
உடைன்டவத்துக் வகமாண்டு என்வனைன்னை 
நிடலடமகடளை அறிந்து வகமாள்ளை முடியுஜமமா 
அடத மட்டுஜம அறிந்து வமாருங்கள். 
முகத்துவமாரத்தின் வழிஜயே கடரப் பகுதியில 
அதிகமமாக உள்ஜளை நுடழந்து விடைவும கூடைமாது. 
அப்படிச் வசய்தமால ஒருஜவடளை நீங்கஜளை இங்ஜக
திருமபி வரமுடியேமாத நிடலடமகள் 
ஏற்பட்டைமாலும ஏற்பட்டு விடைலமாம” எனை 
ஆந்டதக்கண்ணன் தன் வீரர்களுக்குக் 
கட்டைடளையிட்டை ஜபமாது அந்தக் கட்டைடளையின் 



ஒவ்வவமாரு வசமாலடலயும, ஒவ்வவமாரு 
வசமாலலின் வபமாருடளையும, வபமாருளுக்குப் 
பின்னிருந்த வதமானிடயேயும, அதற்குப் 
பின்னைமாலிருந்த அரச தந்திரக் குறிப்புகடளையும 
குமரன் நமபி கூர்ந்து கவனித்துக் வகமாண்டுதமான் 
இருந்தமான்.

“கடைமபர்கஜளை! நமாம வகமாடுத்து டவத்தவர்கள், 
ஏவனைன்றமால நமது முற்றடகடயேக் 
கடரயிலிருந்து எதிர்த்து முறியேடிக்க ஜவண்டியே 
ஜசரநமாட்டு வகமாடுங்ஜகமாளுர்க் ஜகமாட்டடையின் 
படடைத் தடலவஜனை நமக்குத் துடணயேமாக 
கடரவடர வரப்ஜபமாகிறமான் என்பது எவ்வளைவு 
வபரியே உதவி என்படதச் சிந்தித்துப் பமாருங்கள். 
வீரர்களில யேமாரமாவது உயிருக்குப் பயேந்து அலலது
வபமான்டனை, வபமாருடளை தயேந்து துஜரமாகிகளைமாக 
மமாறவமார்கள். நமாஜமமா ஒரு கட்டைத்தின் 
தடலவஜனை துஜரமாகியேமாக மமாறி நமக்கு 
உதவிபுரியே முன்வருமமாற சந்தர்ப்பத்டத 
உண்டைமாக்கிவிட்ஜடைமாம” என்ற வகமாள்டளைக் 
கூட்டைத்தின் தடலவன் கூறியேஜபமாது, அடதக் 
ஜகட்டுத் தனைக்குள் நடகத்துக் வகமாண்டைமான் 
குமரன் நமபி.

குமரன் நமபிஜயேமாடு உடைனிருந்தவர்கஜளைமா 



வவறப்டபயும கடைந்து இப்படியும ஒரு பச்டசத் 
துஜரமாகம உண்டைமா? என்ற வவறக்கும 
எலடலயிலிருந்து விரக்தி எலடலக்குப் ஜபமாய் 
நிடனைக்கத் வதமாடைங்கியிருந்தமார்கள்.

அவர்களுடடையே வவறப்டபஜயேமா, 
விரக்திடயேஜயேமா வபமாருட்படுத்தமாமல 
கடைமபர்கஜளைமாடு ஆற்ற முகத்திற்குப் புறப்படை 
ஆயேத்தமமாகிவிட்டைமான். ஜபமாகுமஜபமாது 
தன்னுடைன் வந்த ஜசர வீரர்கடளை ஜநமாக்கி, 
‘ஜபமார்க்களைத்திலும ஆபத்தமானை 
சூழ்நிடலகளிலும குறிப்பறிதல மிக மிக 
அவசியேம’ என்ற கூறியே வமாக்கியேத்துக்கு என்னை 
அர்த்தம எனைப் புரிந்து வகமாள்ளை முயேன்றனைர். 
குமரன் நமபி அந்த வமாக்கியேத்டத எதற்கமாக 
என்னை வபமாருளில தங்கடளை ஜநமாக்கி கூறிவிட்டுச் 
வசன்றமான் என்படதப் புரிந்துவகமாள்ளை அவர்கள் 
வபருமுயேற்சி வசய்யே ஜவண்டியிருந்தது.

கடரடயே ஜநமாக்கிப் புறப்படுவதற்கு முன் குமரன்
நமபி ஜவண்டிக் வகமாண்டிருந்தபடி அவனுடடையே
டககடளைப் பிணித் திருந்த கட்டுக்கடளை 
அவிழ்த்து விடுமமாற ஆந்டதக்கண்ணன் 
கட்டைடளையிட்டைமான், கட்டைடளையிட்டைவன் 
குமரனிடைம எச்சரித்தமான்.



“உன் உதவிடயே நமாடுகிற சமயேத்தில டககடளைப் 
பிணித்துச் சிடற டவத்துக் வகமாண்டு 
நமாடைக்கூடைமாவதன்ற சற்ற முன் நீ கூறினைமாய்! 
அதனைமால உன் கட்டுக்கடளை அவிழ்க்கச் வசய்து 
விட்ஜடைன். இந்த நிடலடயே நீ தவறமாகப் 
பயேன்படுத்திக் வகமாள்ளை முயேன்றமால உயிஜரமாடு 
தப்பமமாட்டைமாய் என்படத மட்டும நிடனைவு 
டவத்துக்வகமாண்டைமால ஜபமாதும.”

"நமான்தமான் அப்வபமாழுஜத கூறிஜனைஜனை கடைமபர் 
தடலவஜர! உங்கடளை எதிர்த்து யேமாரமாலும 
நயேவஞ்சகம புரியே முடியேமாவதன்பது எனைக்குத் 
வதரியேமாதமா என்னை? எடதச் வசய்யே ஜவண்டுஜமமா 
அடத நமான் அவசியேம வசய்ஜவன் என்ற 
நமபிக்டகஜயேமாடு என்டனை அனுப்புங்கள்” 
என்றமான் குமரன் நமபி.

படைகு கடரடயே ஜநமாக்கிப் புறப்பட்டைது. குமரன் 
நமபிடயேக் கட்டைவிழ்த்து விட்டு விட்டைமாலும 
படைகில அவடனைச் சுற்றி வமாஜளைந்தியே முரட்டுக் 
கடைமபர்கள் அமர்ந்து வகமாண்டைமார்கள். 
அவர்கஜளைமா எண்ணிக்டகயில ஐவர். அவஜனைமா 
ஒருவன். அவர்களிடைம கருவிகளும 
படடைக்கலங்களும இருந்தனை. அவஜனைமா 



வவறங்டகயேனைமாக ஆக்கப்பட்டிருந்தமான். கடர 
வநருங்க குமரன் நமபியின் சிந்தடனை விடரவமாக 
ஜவடல வசய்தது. கடைமபர்களின் வகமாள்டளை 
மரக்கலங்களிஜலஜயே சிடறப்பட்டுத் தங்கிவிட்டை
தன் நண்பர்கள் ஜவற தன்டனைத் தவறமாகப் 
புரிந்து வகமாண்டு விட்டைமார்கஜளை என்ற 
கவடலயும அவன் மனைத்தில இருந்தது.

கடரக்கு அருகில வந்ததும படைகில அவடனைச் 
சூழ இருந்த கடைமபர்கள் அவடனைச் சுற்றி 
வநருக்கமமாக வடல பின்னினைமாற் ஜபமால 
இன்னும வநருக்கமமாக உட்கமார்ந்தமார்கள். 
அவனிடைம ஜகள்விகடளையும ஜகட்கத் 
வதமாடைங்கினைமார்கள்.

“முகத்துவமாரத்டத ஒட்டிஜயேமா, கடர ஓரத்திஜலமா 
எங்கும ஜசரநமாட்டுப் படடைவீரர்கள் 
ஆயுதங்கஜளைமாடு மடறந்திருப்பமார்கஜளைமா? 
உள்ளைடதக் கூற. எங்களிடைம எடதயேமாவது 
மடறத்துப் வபமாய் கூறினைமாஜயேமா உன் உயிர்தமான் 
ஜபமாகும...”

“ஜசர நமாட்டில இப்ஜபமாது வீரர்கள் 
இருந்தமாலதமாஜனை மடறந்திருந்து உங்கடளைத் 
தமாக்க முடியும? ஜசர நமாட்டிலதமான் இப்ஜபமாது 



வீரர்கஜளை இலடலஜயே? எலலமா வீரர்களும 
வடைக்ஜக குயிலமாலுவப் படடைவயேடுப்பில 
அலலவமா இருக்கிறமார்கள்?” என்ற குமரன் நமபி 
அவர்களுக்கு மறவமமாழி கூறினைமான்.

“ஆற்றமுகத்திலிருந்து நகரத்திற்குள் ஜபமாகும நீர்
வழியின் இருபுறமும ஒஜர மரஞ் வசடி 
வகமாடிகளைமாகப் பசும புதர் அடைர்ந்திருக்கும 
அலலவமா?”

“ஆமமாம! அடைர்ந்திருக்கும”

“அந்தப் புதர்களிடடைஜயே ஆற்றக்கமால வழிஜயே 
படைகில நமாம வசன்ற திருமப இடடையூற எதுவும 
கிடடையேமாஜத?” “ஏன் இப்படி அடிக்கடி 
ஐயேப்படுகிறீர்கள்? ஆற்றின் இரு புறமும பசுடம
வசழித்து அடைர்ந்திருப்பது நலல வளைத்தின் 
கமாரணமமாகத்தமாஜனையேன்றி வீரர்கள் 
மடறந்திருந்து தமாக்குவதற்கமாக அன்ற.”

“அதற்கமாக வசமாலல வரவிலடல. ஜசரநமாட்டில 
மிகக் குடறந்த வீரர்கள்தமான் இருப்பதமாக நீஜயே 
கூறியேதமால தந்திரமமானை வழிகளில அன்றி ஜவற 
விதங்களில அவர்கள் படகவர்கடளை எதிர்த்துச் 
சமர் புரியே முடியேமாது. தந்திரமமாகச் சமர் புரியும 



வழிகளில இதுவும ஒன்ற. இருபுறமும 
வநருங்கியே மரக்கூட்டைங்களிடடைஜயே உள்ளை 
வபமான்வமானியேமாற்றக் கமால வழிஜயே நமாம 
ஜபமாகிறஜபமாது நமடம வடளைக்க முடியுவமன்ற 
தமான் இடதக் ஜகட்ஜடைமாம. இதற்கு நீ வசமாலலும 
மறவமமாழியிலிருந்துதமான் நமாம உள்ஜளை 
எவ்வளைவு துரம ஜபமாகலமாம அலலது 
ஜபமாகக்கூடைமாது என்படதப்பற்றி ஒரு முடிவு 
வசய்யேலமாம.”

“என்டனை நமபி நமான் எவ்வளைவு தூரம உங்கடளை 
அடழத்துச் வசலகிஜறஜனைமா அவ்வளைவு தூரம 
நீங்கள் பயேமின்றி வரலமாம.”
குமரன் இவ்வமாற கூறமஜபமாது அவர்கள் வசன்ற 
படைகு வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்திற்குள் 
நுடழந்திருந்தது. கடைமபர்கள் குமரனின் 
முகத்டதஜயே டவத்தவிழி வமாங்கமாமல 
ஜநமாக்கினைர். அவன் உண்டமயேமாகஜவ தங்களுக்கு 
எலலமாவற்டறயும கமாண்பிக்க 
அடழத்துக்வகமாண்டு ஜபமாகிறமானைமா அலலது 
ஏமமாற்றகிறமானைமா என்பதில இன்னும 
அவர்களுக்குச் சந்ஜதகம தீரவிலடல.

“வபருமரக்கலங்கடளை கடரயிலிருந்து சிறிது 
வதமாடலவில ஆழமமானை கடைற்பகுதியிஜலஜயே 



நிறத்தி டவத்துவிட்டுச் சிற சிற படைகுகளில 
வபமான்வமானி, ஆயிடர, ஜபரியேமாற மூலம 
ஜசரநமாட்டு நகரங்களில அங்கங்ஜக 
வகமாள்டளையிடை நுடழந்தமால எங்கடளை 
எதிர்க்கப்ஜபமாதுமமானை வீரர்கள் இருக்கிறமார்களைமா 
அலலது எங்கள் ஜநமாக்கம ஈஜடைறமமா” என்ற 
குமரனிடைஜம மறபடியும ஜகட்டைமான் ஒரு 
கடைமபன்.

எதிரியின் படடைத்தடலவன் தங்களிடைம 
தற்கமாலிகமமாகச் சிடறப்பட்டிருக்கும 
ஜவடளையில அவனிடைஜம இந்தக் ஜகள்விகடளைக் 
ஜகட்பது எந்த அளைவு உறதியேமானைது எந்த அளைவு 
ஆபத்தமானைது என்படதக் கூடைப் புரியேமாத 
மனைநிடலஜயேமாடு அவர்கள் ஜகள்வி 
ஜகட்படதக்கண்டு குமரனுக்குச் சிரிப்புத்தமான் 
வந்தது. ஆனைமால தன் உள்ளுணர்வுகடளை வவளிக் 
கமாட்டிக் வகமாள்ளைமாமல அவர்களுக்குத் 
டதரியேமும நமபிக்டகயும ஊட்டிக்வகமாண்ஜடை 
வசன்றமான் அவன். வபமான்வமானி 
முகத்துவமாரத்தின் வநடுந்துமாரம கடரக்குள்ஜளை 
அவர்கள் அடழத்துச் வசலலப்பட்டு விட்டைனைர். 
இன்னும சிறிது உள்ஜளை வசன்றமால 
வகமாடுங்ஜகமாளூர் நகரஜம வந்து விடும என்ற 
நிடலடமக்கு முன்ஜனைறிச் வசன்ற விட்டைமார்கள்.



“உள்ஜளை வசலலச் வசலல நிடலடமகடளை 
நீங்கள் இன்னும நன்றமாக அறியேலமாம” - என்ற 
குமரன் புன்முறவஜலமாடு அவர்களுக்குக் 
கூறினைமான்! புதர் அடைர்ந்திருந்த ஓரிடைம வந்ததும 
படைகு ஜமஜல ஜபமாவடத விருமபமாமல 
அங்ஜகஜயே நிறத்தி விட்டைமார்கள் கடைமபர்கள்.

“ஆற்றின் இருபுறமும வீரர்கள் யேமாரும 
மடறந்திருக்கவிலடல என்பது 
உறதியேமானைமாலதமான் இந்த இடைத்திற்கு ஜமஜல 
நமாம ஜபமாகலமாம” என்றமார்கள் அவர்கள்.

“என்டனை அதற்கமாக என்னை வசய்யேச் 
வசமாலகிறீர்கஜளைமா, அடத நமான் வசய்கிஜறன்” - 
என்றமான் குமரன்.

“நீஜயே ஒரு விநமாடி கடரயில இறங்கிப் பமார்த்துச் 
வசமால! வீரர்கள் யேமாரமாவது வதன்பட்டைமால 
படடைத்தடலவன் என்ற - முடறயில அவர்கடளை 
திருமபப்ஜபமாகச்வசமாலலி விடைலமாம. தமாங்கஜளை 
இறங்கிப் புதர்களில ஜதடினைமால வீரர்கள் 
மடறந்திருப்பமார்களைமாயின் அவர்களுக்கும 
எங்களுக்கும டககலப்பு மூளும”



“இறங்கிப் பமார்ப்பதில எனைக்கு மறப்பு ஒன்றம 
இலடல. ஆனைமால அஜத சமயேத்தில நீங்கள் 
என்டனை நமபஜவண்டும. இறங்கிப் 
பமார்ப்பதற்குப் பதில நமான் தப்பி ஓடி 
விடுஜவஜனைமா என்ற என்ஜமஜலஜயே உங்களுக்குச் 
சந்ஜதகம வந்துவிடைக் கூடைமாதலலவமா?”

இடதக் ஜகட்டைதும படைகிலிருந்த கடைமபர்கள் 
ஒருவர் முகத்டத ஒருவர் பமார்த்துக் வகமாண்டைனைர். 
குமரன் அவ்வமாற வவளிப்படடையேமாகத் 
தன்னுடடையே மனைத்திலிருந்தடதக் ஜகட்டைஜத 
அவர்களுடடையே சந்ஜதகத்டதத் 
தணித்துவிட்டிருந்தது. அவர்கள் அவடனைக் 
கடரயிறங்கிப் புதர்களில வீரர்கள் 
மடறந்திருக்கிறமார்களைமா என்படதப் பமார்க்கச் 
வசமான்னைமார்கள். அவ்வமாற அவர்கள் முதன் முடற
கூறியேஜபமாது அவன் வமாளைமா இருந்து விட்டைமான். 
மூன்றமாவது முடறயும வற்புறத்தியேஜபமாது 
படைடக ஒதுக்கச் வசமாலலிக் கடரயில வமலல 
இறங்கினைமான்.

இவ்வமாற தயேங்கித் தயேங்கி அந்தக் கமாரியேத்டத 
அவன் வசய்ததினைமால அவனுக்குத் 
தங்களிடைமிருந்து தப்பி ஓடும எண்ணம இலடல 
என்பது ஜபமால அவர்கள் புரிந்து வகமாண்டைமார்கள். 



ஆனைமாலும அவர்கள் டகயிஜல உருவி டவத்தபடி
இருந்த வகமாடுவமாள்கள் இன்னும அப்படிஜயே 
இருந்தனை. கடரயிறங்கியே குமரன் புதரில வமலல
வமலல மடறந்தமான். சில விநமாடிகள் அவன் 
வதன்படைவிலடல. கமால நமாழிடகக்குப்பின் 
மறபடியும புதர் சலசலத்தது. குமரன் 
திருமபினைமான். குமரன் மட்டுமலல, 
அவனுக்குப்பின் ஒவ்வவமாருவரமாகப் பல ஜசர 
வீரர்களும வந்தனைர்.
----------------



13. ஒற்றன் ஒருவன்

ஒடசப்படைமாமல குமரன் தன் பின்ஜனை அடழத்து 
வந்த ஐமபது ஜசர நமாட்டு வீரர்களும 
புதர்களிலிருந்து அந்தப் படைடக வியூகமமாக 
வடளைத்ததுஜபமால பலஜவற திடசகளிலிருந்து 
வவளிப்பட்டைனைர். திடீவரன்ற இப்படி ஒரு 
நிடலடமடயே எதிர்பமாரமாத கடைமபர்கள் ஒன்றம 
வசய்யே முடியேவிலடல. உருவியே வமாள்கஜளைமாடு 
கடரயில குதித்தனைர். முதலில குமரன் ஜமல 
பமாய்ந்து அவடனைக் குத்திக் வகமாலவது அவர்கள் 
முயேற்சியேமாய் இருந்தது. ஜசர வீரர்களில பலர் 
விலலும அமபுமகூடை டவத்திருந்ததனைமால 
புதர்களில பலஜவற ஜகமாணங்களிலிருந்து 
கடைமபர்கள் ஜமல அமபுமடழ 
வபமாழியேலமாயிற்ற. அந்த அமபு 
மடழயினிடடைஜயேயிருந்து தப்பிக் குமரடனைக் 
வகமாலல அவர்களைமால முடியேவிலடல.

அதற்கு ஜநர்மமாறமாகக் குமரஜனைமாடு படைகில வந்த 
முரட்டுக் கடைமபர்களில மூவர் இறந்து 
ஜபமாயினைர். இருவர் வகமாடுங்ஜகமாளுர் வீரர்களிடைம
சிடறப்பட்டைமார்கள். அவர்கள் வந்த படைகு ஜசர 
நமாட்டு வீரர்களைமால டகப்பற்றப்பட்டைது. 



இறந்தவர்களின் சடைலங்கடளை அந்தப் படைகில 
ஜபமாட்டுக் கடரஜயேமாரமமாக அடதக் 
வகமாண்டுஜபமாய் மிதக்க விட்டுவிடுமமாற 
தன்ஆட்களுக்குக் கட்டைடளையிட்டைமான் 
குமரன்நமபி அப்படிஜயே வசய்யேப்பட்டைது. 
உடைஜனை மஜகமாடதக்கடர நகரங்களுக்குக் கடைல 
வழிஜயே சிற மரக்கலங்களிஜலமா, படைகுகளிஜலமா 
உள் நுடழயும மூன்ஜற வழிகளைமானை ஆயிடர, 
வபமான்வமானி, ஜபரியேமாற ஆகியேவற்றின் 
வழிகடளை வில அமபுகஜளைமாடு கூடியே வீரர்கள் 
பமாதுகமாக்க ஏற்பமாடு வசய்யேப்பட்டைது. 
கடைமபர்களின் ஒஜர பலம கடைலதமான். மரக் 
கலங்களில இருந்தபடிஜயே ஜபமார் புரியேஜவமா, 
கடைற்வகமாள்டளைகள் வசய்யேஜவமா, அவர்களுக்குத் 
வதரிந்த அளைவு தடரயில எதிர்ப்பவர்கடளை 
முடறயேமாக எதிர்வகமாண்டு ஜபமார் வசய்யே 
அவர்களுக்குத் வதரியேமாது. அவர்களுடடையே ஒஜர 
பலம கடைலும மரக்கலங்களுமதமான். தடர 
என்பது அவர்களுடடையே பலவீனைமமானை களைம 
என்படதக் குமரன் நமபி மிக நன்கு 
அறிந்திருந்தமான்.

சிடறப்பிடிக்கப்பட்டை இரண்டு கடைமபர்கடளைக் 
வகமாடுங்ஜகமாளுர் ஜகமாட்டடையின் உள்ஜளை 
பத்திரமமானை அடற ஒன்றில அடடைத்தஜபமாது, 



‘உள்ஜளை வசலலச் வசலல நிடலடமகடளை நீங்கள்
இன்னும நன்றமாக அறியேலமாம’ என்ற முன்பு 
அவர்களிடைம கூறியிருந்த ஒரு வமாக்கியேத்டதஜயே 
ஜவற அர்த்தம வதமானிக்கும படி இப்ஜபமாது 
திருமபவும கூறிவிட்டு ஏளைனைமமாக நடகத்தமான் 
குமரன் நமபி.

வகமாடுங்ஜகமாளூர்ப் படடைக்ஜகமாட்டைத்தில 
அடமச்சர் அழுமபிலஜவளைமால அனுப்பப்பட்டுத்
தங்கியிருந்த வலியேனும பூழியேனும குமரன் 
நமபிடயே அவன் மிகவும சமாமர்த்தியேமமாகக் 
கடைமபர்களிடைமிருந்து தப்பிவந்ததற்கமாகப் 
பமாரமாட்டினைமார்கள். அந்த விவரங்கடளை உடைஜனை 
ஒரு வீரன் மூலமமாகத் தடல நகரிலுள்ளை 
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்குச் வசமாலலி 
அனுப்பினைமார்கள். அதன் பின்பும அவர்கள் 
இருவரும குமரன் நமபியிடைம 
ஜபசுமஜபமாவதலலமாம ஒரு வசய்திடயே 
வற்புறத்திக் வகமாண்டிருந்தமார்கள். அடத ஏன் 
அவர்கள் அவ்வளைவு தூரம தன்னிடைம 
வற்புறத்துகிறமார்கள் என்படதக் குமரன் 
நமபியேமாலும புரிந்து வகமாள்ளை முடியேவிலடல. 
தற்வசயேலமாக வற்புறத்துகிறமார்களைமா? அலலது 
ஏதமாவவதமாரு அர்த்தத்ஜதமாடு எடதயேமாவது 
புரிந்துவகமாண்டு வற்புறத்துகிறமார்களைமா என்படத 



அவனைமால விளைங்கிக் வகமாள்ளை முடியேமாமல 
இருந்தது.

“படடைத்தடலவர் கடைமபர்களின் வகமாள்டளை 
மரக்கலத்திலிருந்து அவர்கள் துடணயுடைஜனைஜயே 
தப்பி வந்தது சமாமர்த்தியேமமானை கமாரியேமதமான் 
என்றமாலும இரத்தினை வணிகர் மகள் 
அமுதவலலிடயே மீட்கிறவடர நமாம 
வபருடமப்படுவதற்கு ஒன்றஜம இலடல- 
என்படதயும நிடனைவிற் வகமாள்ளைஜவண்டும”- 
என்ற அடமச்சர் அழுமபிலஜவளின் 
ஆட்களைமாகியே அவர்கள் தன்னிடைம அடிக்கடி கூறி 
வந்ததன் பின்புலத்தில என்னை சிந்தடனை மூலமமாக
இருக்கிறவதன்படத அறியே முயேன்றமான் குமரன் 
நமபி.

ஆனைமால அஜத சமயேத்தில அவர்கள் அப்படி 
அடிக்வகமாரு முடற இரத்தினை வணிகர் மகளும 
தன் ஆருயிர்க் கமாதலியும ஆகியே அமுதவலலிடயே
நிடனைவூட்டிக் வகமாண்டிருந்ததில அவனுக்கு ஒரு
மகிழ்ச்சியும இருந்தது. கடைமபர்கடளை 
எப்படியும முறியேடித்து அவடளை 
மீட்கஜவண்டுவமன்ற ஆவலும துணிவும 
உறதிப்படை அவர்களுடடையே வமார்த்டதகள் 
துடணவசய்கின்றனை என்ற முடறயில அவற்டற 



அவன் விருமபினைமான், வரஜவற்றமான்.

அடுத்து அவனுடடையே சிந்தடனை 
ஆந்டதக்கண்ணனிடைம சிடறப்பட்டிருக்கும 
மற்றவர்கடளை எப்படி விடுவிப்பது என்பதில 
வசன்றது. தன்னிடைம சிக்கியிருக்கும கடைமபர்கள் 
இருவடரக் வகமாண்டு அவர்களிடைம 
சிக்கியிருக்கும வகமாடுங்ஜகமாளுர் வீரர்கள் 
இருவடரயும எப்படி மீட்பது என்ற 
சூழ்ச்சிகடளை ஒவ்வவமான்றமாகச் சிந்திக்கலமானைமான் 
குமரன் நமபி. ஏற்வகனைஜவ கடைமபர்களிடைம 
சிடறப்பட்டிருக்கும வகமாடுங்ஜகமாளுர் வீரர்கள் 
தமான் திருமபி வருமஜபமாது தன்னுடடையே சூழ்ச்சி 
ஜநமாக்கத்டத விளைங்கிக் வகமாள்ளைமாமல தன்டனைத் 
தவறமாகப் புரிந்து வகமாண்டிருக்கிறமார்கள். தமான் 
உயிர்தப்புவதற்கு ஆடசப்பட்டுக் வகமாண்டு 
கடைமபர்களுக்குக் வகமாடுங்ஜகமாளுடரக் கமாட்டிக் 
வகமாடுப்பதற்கமாகப் புறப்பட்டு விட்டைதமாக 
அவர்கள் நிடனைத்து விட்டைது அவனுக்குத் 
வதரிந்துதமான் இருந்தது.

அவர்கள் அடனைவடரயும சமாமர்த்தியேமமாகக் 
கடைமபர்களிடைமிருந்து மீட்கிறவடர எதுவுஜம 
ஜமஜல வசய்வதற்கு இலடல என்படதயும 
குமரன் தமபி உணர்ந்தமான். அந்த வீரர்கடளை 



மீட்பதற்குமுன் முற்றடக இட்டிருக்கும 
கடைமபர் மரக் கலங்கடளைத் தமாக்கவும முடியேமாது. 
அலலது கடைமபர்கஜளை வகமாடுங்ஜகமாளுடர 
வநருங்கினைமாலுமகூடை அவர்களிடைம 
சிடறப்பட்டிருக்கும வகமாடுங்ஜகமாளுர் வீரர்கள் 
தப்பிவிடை முடியேமாது. நகருக்குள் கடரடயே 
வநருங்கி வந்துவிட்டைமால இங்குள்ளை 
நிடலடமடயேயும நமான் தப்பிவிட்ஜடைன் 
என்படதயும ஆந்டதக் கண்ணன் அறியே 
ஜநரிடும. அடத அவன் அறியே ஜநர்ந்ததும 
அவனுக்கு ஏற்படுகிற முதற் 
கடுங்ஜகமாபத்துக்குப் பலியேமாகிறவர்கள் 
அவனிடைம சிடறப்பட்டிருக்கும வகமாடுங் 
ஜகமாளுர் வீரர்களைமாகத்தமான் இருப்பமார்கள் என்பது 
நிச்சயேம. அப்படி ஒரு நிடல ஏற்படுவதற்கு முன் 
வகமாடுங்ஜகமாளூர் வீரர்கடளை அங்கிருந்து 
கமாப்பமாற்றிவிடைஜவண்டும என்பதில குமரன் 
நமபி அதிகக் கவனைமமாயிருந்தமான். அதற்கமாகவும 
அவன் ஒரு சூழ்ச்சி வசய்யே ஜவண்டியிருந்தது.

தன்னிடைம சிடறப்பட்டிருக்கிற கடைமபர்களில 
ஒருவனிடைமிருந்து ஆந்டதக்கண்ணனுக்கு அவன்
தமானைமாகஜவ எழுதுவது ஜபமால ஒர் ஒடல 
எழுதிவமாங்க ஜவண்டியிருந்தது. அந்த ஒடலயில 
“வழிகடளைக் கமாட்டுவதற்கமாகச் ஜசர நமாட்டு 



வீரர்களின் துடணஜயேமாடு-மூன்ற படைகுகளில நம
கடைமபர்கடளையும ஜசர்த்து இன்றிரவு 
வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்தின் வழிஜயே 
நகருக்குள் அனுப்பவும. இங்கு யேமாவும நமக்கு 
உறதியேமானை நன்னிடலயிலுள்ளைனை. இந்த 
ஒடலடயேக் வகமாண்டு வருபவன் ஒரு வசவிட்டு 
ஊடம, குமரன் நமபி நமக்கு மிகவும 
துடணயேமாயிருக்கிறமார். இந்த ஒடலடயேக் 
வகமாண்டு வருபவன் ஜமலும என்ஜமலும 
தமாங்கள் சந்ஜதகப்படைமாமலிருப்பதற்கமாக - இடத 
நமாங்கள் இங்கு வந்த அஜத படைகில 
அனுப்புகிஜறன் - என்ற எழுதி 
ஆந்டதக்கண்ணனுக்கு ஓர் ஊடமயிடைஜமமா 
அலலது ஊடமஜபமால நடிக்க முடிந்தவனிடைஜமமா
வகமாடுத்து, அன்ற கடைமபர்களின் பிணங்கஜளைமாடு
கடைற்கடரயில மிதக்கவிட்டை படைகில 
பிணங்கடளை நீக்கிவிட்டு அவடனை 
அனுப்புவவதன்ற திட்டைமிட்டைமான் குமரன் நமபி.

இந்தத் திட்டைம நிடறஜவறவது அவன் டகயில 
மட்டுமிலடல. எழுதுகிற ஒடலயில 
சிடறயிலிருக்கும கடைமபர்களில யேமாரமாவது 
ஒருவனுடடையே டகச்சமாத்துக் கிடடைக்க 
ஜவண்டும. இலலமா விட்டைமால ஆந்டதக்கண்ணன்
அடத நமபுவது அரிவதன்பது குமரனுக்குத் 



வதரியும. ஒற்ற ஜவடலகளில - ஜபமார்க் 
கமாலங்களில வகமாடுங்ஜகமாளூர்ப் 
படடைக்ஜகமாட்டைத்துக்குப் பயேன்படுவதற்கமாக 
ஊடமகள் ஜபமாலவும வசவிடைர்கள் ஜபமாலவும 
நடித்துப் படகவடர ஏமமாற்றி இரகசியேங்கடளை 
அறிந்து வருவதற்குச் சிலர் இருந்தனைர். 
அவர்களில ஒருவருடடையே உதவிடயே இப்ஜபமாது 
நமாடுவது என்ற குமரன்நமபி முடிவு வசய்து 
வகமாண்டைமான்.

கடைமபர்களிடைம சிடறப்பட்டிருக்கும 
வகமாடுங்ஜகமாளூர் வீரர்கடளை மீட்பஜதமாடு - அந்த 
வீரர்கஜளைமாடு கடைமபர்களில பலடரயும 
வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்துக்கு வரவடழத்துக் 
வகமான்றவிட்டைமால, ஆந்டதக்கண்ணனின் 
முற்றடக ஜபரளைவில வலிடம குன்றியேதமாகப் 
ஜபமாய்விடும. தன்வசமுள்ளை வீரர்களின் வலிடம 
குடறயேக் குடறயே ஆந்டதக்கண்ணனின் 
முற்றடக ஜதமாலவிடயே அடடைவடதத் தவிர 
ஜவற வழி இலடல. அலலது அவன் 
தன்னுடடையே வகமாள்டளை மரக்கலங்கஜளைமாடு 
ஜமலும சில நமாட்கள் தமாமதித்தமால கூடை 
நலலதுதமான் என்வறண்ணினைமான் குமரன் நமபி. 
முற்றடக நீடிக்க நீடிக்கக் குயிலமாலுவத்திற்குச் 
வசன்றிருக்கும வபருமபடடைஜயேமாடு 



வபருமன்னைர் திருமபி வருகிற சமயேமும 
வநருங்கிவிடைலமாம. படடைகளின் வரஜவமாடு 
மன்னைரும திருமபிவிட்டைமால பின்பு 
ஆந்டதக்கண்ணடனை ஓடை ஓடை விரட்டைலமாம.

ஆனைமாலும அந்த வழிடயேவிடை முதலில சிந்தித்த 
வழிஜயே நலலது என்வறண்ணினைமான் அவன். 
ஒடல எழுதப்பட்டைது. கடைமபர்களில 
சிடறப்பட்டிருந்த இருவரும அந்த ஒடலயிற் 
டகச்சமாத்திடை மறத்தனைர். நீண்டை ஜநரம 
சித்திரவடத வசய்து வடதத்தபின் ஒருவன் 
டகச்சமாத்திடை இனைங்கினைமான். அதற்குப் பின் 
மற்வறமாருவடனையும எவ்வளைஜவமா வகமாடுடமப் 
படுத்தி வற்புறத்தியும பயேனிலலமாமல 
ஜபமாயிற்ற. அதற்கப்புறம படடைக் ஜகமாட்டைத்து 
ஒற்றர்களில தன்னைந்தனிஜயே வசவிட்டூடமப் 
ஜபமால நடித்து ஆந்டதக்கண்ணடனைச் சந்திக்கப் 
ஜபமாவதற்கு ஒரு தீரடனைத்  ஜதடை 
ஜவண்டியிருந்தது. சூழ்நிடலடயே எண்ணி 
ஆந்டதக்கண்ணனிடைம வசன்றமால, உயிருக்கு 
ஆபத்தமாகுஜம என்ற நடுக்கத்தினைமால பலர் 
அஞ்சினைமார்கள். குமரன் நமபியின் நீண்டை 
உறதிவமமாழிகளுக்குப் பின் ஒர் இளைமபருவத்து 



ஒற்றன் அந்த ஜவடலடயேச் வசய்யே முன் 
வந்தமான்.
-------------



14. கடைமபன் ஏமமாறினைமான்

கடைலுக்குள் வசன்ற ஆந்டதக்கண்ணடனைச் 
சந்திக்க முன்வந்த ஒற்றனுக்கு ஜவண்டியே 
உதவிகடளை எலலமாம தமாஜனை அருகிலிருந்து 
கவனித்துச் வசய்தமான் குமரன் நமபி.

“எப்படிவயேப்படி எலலமாஜமமா ஆந்டதக்கண்ணன்
உன்டனைச் ஜசமாதடனை வசய்வமான். முதலில 
வசவிட்டூடமயேமாக நீ நடித்தமால கடடைசிவடர 
அப்படிஜயே நடித்துவிடை ஜவண்டும. 
அவ்வமாறின்றி அவன் திடீவரன்ற ஏதமாவது 
இடரயே அடதக் கமாதில வமாங்கியே ஜவகத்தில 
ஊடமயேமாக நடிக்க ஜவண்டியேடத மறந்து 
உணர்ச்சி வசப்பட்டு மறவமமாழி 
ஜபசிவிடைக்கூடைமாது.

“நீ வகமாண்டுஜபமாகிற ஒடலயிஜலஜயே இந்த 
ஒடல வகமாண்டு வருகிறவன் வசவிட்டூடம 
என்ற குறிப்பிட்டிருப்பதனைமால நீ 
கவனைமமாயிருக்க ஜவண்டும. அங்ஜக 
ஆந்டதக்கண்ணனுடடையே மரக்கலத்தில 
சிடறப்பட்டிருக்கும நமமவர்கடளைப் பமார்த்த 
உடைஜனை உணர்ச்சிவசப்பட்டு நீ எடதயேமாவது 



ஜபசிவிடைக் கூடைமாது. நீ தூதனைமாக வந்திருக்கிறமாய் 
என்ற வதரிந்தமால நமமவர்கள் உன்டனை 
நிச்சயேமமாக ஆந்டதக்கண்ணனிடைம கமாட்டிக் 
வகமாடுக்க மமாட்டைமார்கள். நீயும பிறர் புரிந்து 
வகமாள்ளைமாதவமாற நமமவர்களுக்கு நீ 
அவர்களுக்கு உதவி, அவர்கடளை மீட்டுக் 
வகமாண்டு ஜபமாக வந்திருப்பதமாகஜவ ஏஜதனும 
டசடக கமாட்டை முடியுமமானைமால நலலது. அந்தச் 
டசடகடயே ஆந்டதக்கண்ணன் பமார்த்து 
விடைக்கூடைமாது. பமார்த்தமால அவனுக்கு 
உன்ஜமஜலஜயே சந்ஜதகம வந்து உன்டனைக் 
கண்டைம - துண்டைமமாக வவட்டிப் ஜபமாட்டு 
விடுவமான். கவனைமமாகப் ஜபமாய்வமா” - என்ற கூறித்
துதுவடனை வழியேனுப்பி டவத்தமான் அவன். 
துதுவஜனைமா புறப்படு முன்பமாகத் திடீவரன்ற 
ஜவவறரு ஜகள்வி ஜகட்டைமான்.

“ஐயேமா எனைக்வகமாரு சந்ஜதகம. இந்த ஒடலடயே 
நமான் ஆந்டதக் கண்ணனிடைம வகமாடுத்தவுடைன் 
நீங்கள் நிடனைப்பது ஜபமால அவன் என்டனையும, 
சிடறப்பட்டிருக்கும வகமாடுங்ஜகமாளுர் 
வீரர்கடளையும துடணயேமாகச் சில 
கடைமபர்கடளையும இங்ஜக அனுப்பி டவக்கமாமல 
எலலமா வீரர்களுடைனும தமாஜனை 
புறப்பட்டுவிட்டைமால என்னை வசய்வது?



“அப்படி நடைக்கமாது, அஜநகமமாக ஒடலயில 
எழுதியிருக்கிறபடிதமான் அவன் வசய்வமான். 
வசய்யேமாமல அவஜனை எலலமாஜரமாடும புறப்பட்டு 
வருவமானைமாயினும கவடல இலடல. அப்படி 
வரும ஜபமாது - நமமவரும, நீயுமுள்ளை படைகுகள் 
வபமான்வமானியேமாற வழிஜயே முன்னைமால வருமமாற 
கவனித்துக்வகமாள். நமானும வீரர்களும 
வபமான்வமானியேமாற்றின் இரு மருங்கிலுமுள்ளை 
புதர்களில, மடறந்திருப்ஜபமாம. எங்களுடடையே 
சமாதுரியேமமானை ஜபமாரினைமால உங்கடளை மீட்டுக் 
கடைமபர்கடளை அழிப்ஜபமாம. ஆந்டதக்கண்ணன் 
வரமாமல ஒடலயில எழுதியிருக்கிறபடி 
கடைமபர்கடளையும சிடறப்பட்டிருக்கும 
வகமாடுங்ஜகமாளூர் வீரர்கடளையும மட்டுஜம 
உன்ஜனைமாடு அனுப்பி டவப்பமானைமாயின் 
எங்களுக்கு ஒரு கவடலயும இலடல. 
உங்கஜளைமாடு வரும கடைமபர்கடளைப் வபமான்வமானி
முகத்துவமார வழியிஜலஜயே வகமான்ஜறமா, 
சிடறப்பிடித்ஜதமா உங்களைடனைவடரயும 
அவர்களிடைமிருந்து மீட்டு விடுஜவமாம.”

“எலலமாம நலலது. ஆனைமால என்டனைத் திருப்பி 
அனுப்பமாமல அங்ஜக டவத்துக்வகமாண்டு, 
கடைமபர்கடளையும வகமாடுங்ஜகமாளூர் 
வீரர்கடளையும மட்டும படைகுகளில, 



அனுப்பிவிட்டைமால என்னை வசய்வது?”

“வசய்வவதன்னை? எப்படிஜயேனும 
சமாமர்த்தியேமமாகத் தப்ப முயேற்சி வசய்ஜத 
ஆகஜவண்டும.”

“அதுவும முடியேமாது. - நமான் ஊடமயும 
வசவிடுமமாகஜவ இறதிவடர நடிக்கஜவண்டும” 
எனைச் வசமான்னைமான்.

ஆந்டதக்கண்ணன் ஒடலடயேப் படித்து - உடைன் 
அடதக் வகமாண்டு வந்தவடனையும சிடறப்பிடித்து
- ஏற்வகனைஜவ சிடறப் பட்டிருந்த பிற 
வகமாடுங்ஜகமாளுர் வீரர்கஜளைமாடு டவத்துக் 
வகமாண்டு உண்டம நிடலடயே அறிவதற்கமாகக் 
கடைமபர்களில ஒரு நூற ஜபடரப் வபமான்வமானி 
முகத்துவமாரத்திற்கு அனுப்பினைமாலும 
அனுப்பிவிடைலமாம. அப்படி அவன் 
வசய்துவிடுவமாஜனையேமாகில குமரன் எதற்கமாக 
இடதத் திட்டைமிட்டுச் வசய்தமாஜனைமா அந்த 
ஏற்பமாடுகள் அடனைத்தும வீணமாகிவிடும. 
ஆனைமாலும எடத எதிர் வகமாள்ளைவும துணிந்திருக்க
ஜவண்டுவமன்ற நமபிக்டகஜயேமாடு தமான் அவன் 
இருந்தமான்.



இதற்கிடடைஜயே அவன் இடுகிற ஒவ்வவமாரு 
திட்டைத்டதயும வசய்கிற ஒவ்ஜவமார் 
ஏற்பமாட்டடையும அடமச்சர் அழுமபிலஜவளின் 
ஆட்களைமாகியே வலியேனும பூழியேனும 
அருகிலிருந்து கவனித்துக் வகமாண்ஜடை 
இருந்தமார்கள். கவனிப்பவதலலமாம 
நடடைவபறவனை பற்றியே வசய்திகடளை 
அடமச்சருக்கு அனுப்பவதற்குத்தமான் என்படதக்
குமரன் நமபி விளைங்கிக் வகமாண்டைமான்.
ஒவ்வவமான்றமாகச் சிந்தித்துக்வகமாண்ஜடை 
வருமஜபமாது, புதிதமாக ஜவவறமாரு கவடலயும 
அவனுக்கு உண்டைமாகியேது. வகமாடுங்ஜகமாளுர் 
இரத்தினை வணிகர் மகள் அமுதவலலிடயேக் 
கடைலிலுள்ளை தங்கள் வகமாள்டளை மரக்கலங்களில 
ஏதமாவது ஒன்றில கடைமபர்கள் சிடற 
டவத்திருப்பமார்களைமானைமால அவடளையும 
அதிலிருந்து அந்தரங்கமமாக விடுவித்தமாக 
ஜவண்டும. எலலமாக் கடைமபர்களும ஒஜரயேடியேமாக
ஆந்டதக்கண்ணஜனைமாடு சிறசிற படைகுகளில 
வபமான்வமானி முகத்துக்கு 
வந்துவிடுவமார்கஜளையேமானைமால கடைலில அவர்கள் 
கலங்கள் தனியேமாயிருக்கும. இரண்டு மூன்ற 
ஜசரநமாட்டு வீரர்கஜளைமாடு தமாஜனைமா ஜவற யேமாஜரமா, 
அவர்கள் கலங்கடளை ஜதடிப் - ஜபமானைமால 
அமுதவலலிடயே மீட்டிக்வகமாண்டு 



வந்துவிடைலமாவமன்ற ஜதமான்றியேது. ஆனைமால 
வகமாடுத்தனுப்பியிருக்கும ஓடலக்கு எதிர் 
விடளைவமாக ஆந்டதக்கண்ணன் என்னை வசய்யேப் 
ஜபமாகிறமான் என்படதப் வபமாறத்ஜத 
ஜமற்வகமாண்டு எடதயும திட்டைமிடைலமாம ஜபமாலத்
ஜதமான்றியேது. எக்கமாரணத்டதக் வகமாண்டைமாவது 
கடைமபர்கள் அஞ்சிக் கடைலில 
பின்வமாங்குவமார்கஜளையேமானைமால அவர்கள் தங்கள் 
மரக்கலங்கடளைத் திருப்பிக்வகமாண்டுதமான் 
விடரந்து ஓடுவமார்கள். அப்படி ஓடுமஜபமாது - 
மரக்கலங்களில ஏதமாவது ஒன்றினுள் சிடற 
டவக்கப்பட்டிருப்பதமாகக் கருதப்படும 
அமுதவலலியும கலத்ஜதமாடு ஜபமாக ஜநரிடும. 
அப்படி ஜநருவதற்குள் முந்திக்வகமாண்டு 
விடைஜவண்டும.

‘இவ்வளைவு அருமபமாடுபட்டும இறதியில என் 
உயிர்க் கமாதலிடயே நமான் இழந்துவிடைக் கூடைமாது 
என்ற நிடனைத்தமான் குமரன் நமபி. 
ஆந்டதக்கண்ணனுடடையே எதிர்விடளைவு 
எப்படியேமானைமாலும அதற்ஜகற்பத் திட்டைங்கடளை 
நிடனைத்துடவத்துக் வகமாண்டைபின் அவனும 
வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்துக்குச் வசன்ற 
பதுங்கி இருந்தமான். ஜநரம ஆக ஆகக் கவடல 
அதிகமமாகியேது. நடுஇரவும கடைந்தது. 



முகத்துவமாரத்தில படைகுகள் எடவயுஜம 
வதன்படைவிலடல. தமாங்கள் எதிர்பமார்க்கிற 
ஜநரத்டத விட்டு விட்டு எலலமாரும அயேர்ந்தபின் 
எதிர்பமாரமாத ஜநரத்தில திடீவரன்ற வந்து 
தமாக்கலமாவமன்ற எண்ணத்தில ஆந்டதக் 
கண்ணன் தமாமதம வசய்கிறமாஜனைமா என்றம 
ஜதமான்றியேது. குமரன் நமபிடயேப் ஜபமாலஜவ 
ஜபமார் நிடல அறிந்து ஜவளைமாவிக்ஜகமா 
மமாளிடகக்கு உடைனுக்குடைன் அறிவிப்பதற்கமாக 
அடமச்சர் அழுமபிலஜவளின் ஆட்களும 
வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்துப் புதர்களில 
பதுங்கியிருந்தனைர். குமரன் பதுங்கியுருப்படத 
அவர்களும, அவர்கள் பதுங்கியிருப்படத 
குமரனும முதலில கவனிக்கவிலடல 
என்றமாலும சிறிது ஜநரத்தில இருசமாரமாருஜம 
சந்திக்குமபடி ஜநர்ந்துவிட்டைது. முதலில 
வலியேன் தமான் குமரன் நமபியிடைம ஜபசினைமான்:-

“கடைமபர்களிடைமிருந்து தப்பி வந்ததற்கமாகவும 
படடைத் தடலவருக்குத் தமது மனைம நிடறந்த 
பமாரமாட்டுதலகடளைத் வதரிவிக்குமமாற 
கூறியேனுப்பியிருக்கிறமார் நம அடமச்சர் 
வபருமமான்”

“இதில என்டனைப் பமாரமாட்டுவதற்கு எதுவும 



இலடல! சந்தர்ப்பம ஒத்துடழக்கமாமல 
ஜபமாயிருந்தமால நமாஜனை தப்பியிருக்க முடியேமாது. 
நமான் தப்பி வந்துவிட்டைமாலும என்ஜனைமாடு ஜசர்ந்து
சிடறப்பட்டை வகமாடுங்ஜகமாளுர் வீரர்கள் இன்னும
கடைமபர்களின் வகமாள்டளை மரக்கலங்களிஜலதமான்
சிடறப்பட்டு வமாடியிருக்கிறமார்கள். அவர்கடளை 
இனியும கமாலதமாமதமின்றி மீட்கஜவண்டும. 
இலலமாவிட்டைமால என் உயிருக்கு ஆடசப்பட்டு 
நமான் மட்டும தப்பி விட்ஜடைன் என்பதமாக எண்ணி
அவர்கள் மனைங்குமுற ஜநரிடும. இந்த நிடலகள் 
எலலமாம வதளிவமாக ஜவளைமாவிக்ஜகமாமமாளிடகக்கு 
அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றனைஜவமா இலடலஜயேமா, 
எனைக்குத் வதரியேமாது!’ என்ற குமரன் நமபி 
கூறியேவுடைஜனை அவனுக்கு மறவமமாழி கூறமாமல 
வலியேனும பூழியேனும தங்களுக்குள் ஒருவர் 
முகத்டத ஒருவர் பமார்த்துக் வகமாண்டைனைர்.

சிறிது ஜநர வமளைனைத்துக்குப் பின் குமரன் 
நமபிடயே ஜநமாக்கி “வகமாடுங்ஜகமாளுர் 
வீரர்கடளையும கமாப்பமாற்றஜவண்டும, இரத்தினை 
வணிகர் மகள் அமுதவலலிடயேயும ஜதடிப் 
பிடித்துக் கமாப்பமாற்றி மீட்டு வரஜவண்டும 
என்படத அதற்குள் மறந்துவிட்டீர்களைமா, 
படடைத்தடலவஜர?” என்ற அவர்கள் இருவரும 
ஜகட்டைனைர்.



குமரன்நமபி உடைஜனை சிறிதும தயேங்கமாமல “ஒரு 
ஜவடளை நமான் மறந்துவிட்டைமாலும, 
வகமாடுங்ஜகமாளுர் இரத்தினை வணிகர் மகள் 
அமுதவலலிடயேப்பற்றி எனைக்ஜக அடிக்கடி 
நிடனைவூட்டுவதற்கு நீங்களிருவரும 
இருக்குமஜபமாது நமான் ஏன் கவடலப் 
படைஜவண்டும” என்ற குறமபுத்தனைமமாகச் 
சிரித்துக் வகமாண்ஜடை கூறினைமான். 
படடைக்ஜகமாட்டைத்துத் தடலவனைமானை அவன் 
அவ்வமாற கூறியேடத அவர்களும தவறமாக 
எடுத்துக் வகமாள்ளைவிலடல.

“ஒரு ஜபச்சுக்கமாக இப்படி மறவமமாழி 
வசமாலகிறீர்கள் என்ற நிடனைக்கிஜறமாம படடைத் 
தடலவஜர உண்டமயில உங்கள் இதயேம 
இவற்டற எலலமாம அவ்வளைவு எளிதமாக 
மறந்துவிடை முடியுமமா, என்னை?” பதிலுக்கு 
வினைவினைமார்கள் அவர்கள்.

அதற்குப்பின் குமரன் நமபி அவர்களிடைம 
எதுவும ஜபச விலடல. கீழ்த்திடச வவளுத்து 
விடிந்துவிடுஜமமா என்ற பயேப்படுமளைவுக்கு 
ஜநரம ஆகிக்வகமாண்ஜடை இருந்தது. 
ஜபமானைவஜனைமா, படைகுகஜளைமா ஏன் இன்னும 



திருமபவிலடல என்ற குமரன் நமபிக்குச் 
சந்ஜதகம தட்டியேது. ஒடலடயே எடுத்துச் வசன்ற 
வசவிட்டூடம என்னை ஆனைமான், அவனுக்கு என்னை 
ஜநர்ந்தது என்படதப்பற்றி எலலமாம ஒன்றம 
வதரியேமாதது கவடலக்கிடைமமாக இருந்தது. அந்த 
ஜவடளையில வபமான்வமானி முகத்தில துடுப்புகள் 
நீடர அடளையும ஒலி வதமாடலவில வமலலக் 
ஜகட்கலமாயிற்ற. எலலமாரும வசவிகடளைத் 
தீட்டிக்வகமாண்டு ஜகட்கலமாயினைர். புதரில 
மடறந்திருந்த வீரர்கடளை எழுச்சிஜயேமாடும 
உணர்ச்சிஜயேமாடும இருக்குமமாற ஜவண்டினைமான் 
குமரன் நமபி.
--------------



15. நமபியின் நமாடைகம

வபமான்வமானிக்கடரயின் இருமருங்கும 
புதர்களில மடறந்திருந்த ஜசர நமாட்டு வீரர்கள் 
முகத்துவமாரத்திற்குள் முன்ஜனைறம படைடகப் 
பமார்த்ததும - என்னை வசய்வவதன்ற குமரன் 
நமபியின் டசடகடயே எதிர்பமார்த்திருந்தமார்கள்.

படைகில வருகிறவர்களில கடைமபர்கடளை மட்டும 
தனிஜயே பிரித்துத் தமாக்குவஜதமா, அமபு 
வசலுத்துவஜதமா சமாத்தியேவமன்ற 
ஜதமான்றவிலடல. அப்படிஜயே ஒவ்வவமாருவரமாகத் 
ஜதடிக் குறிடவத்துக் கடைமபர்கள்ஜமல அமபு 
வசலுத்திவிடைலமாம என்றமாஜலமா அதன் 
விடளைவமாக உடைனிருக்கும வகமாடுங்ஜகமாளுர் 
வீரர்களுக்குக் கடைமபர்களிடைமிருந்து 
என்வனைன்னை வகடுதலகள் உடைஜனை 
உண்டைமாகுஜமமா என்ற தயேக்கமும இருந்தது.

இந்த நிடலயில தயேக்கத்துடைன் கூடியே விநமாடிகள் 
நகர்ந்து வகமாண்டிருந்தனை. படைகும வநருங்கிக் 
வகமாண்டிருந்தது. முடிந்தவடர சமாதுர்யேமமாக 
நிடலடமடயே எதிர்வகமாள்ளை விருமபினைமான் 
குமரன் நமபி.



படைகிலுள்ளை கடைமபர்களிடைம ஆயுதங்கள் 
இருந்தனை. வகமாடுங்ஜகமாளுர் வீரர்களிடைம 
ஆயுதங்கள் எதுவுஜம இலடல. கடைமபர்களிடைம 
சிடறப்பட்டைவர்கள் என்ற முடறயிலதமான் 
இன்னும வகமாடுங்ஜகமாளூர் வீரர்கள் இருந்தனைர்.

தமான் கடைலுக்குள் அனுப்பியிருந்த 
‘வசவிட்டூடம’ ஒற்றன் - படைகில திருமபி 
வரவிலடல என்படதயும குமரன் நமபி 
கவனித்திருந்தமான். படைகிலிருந்த 
வகமாடுங்ஜகமாளுர் வீரர்கடளைச் சூழ்ந்து முரட்டுக் 
கடைமபர்கள் ஆயுதங்கஜளைமாடு 
அமர்ந்திருந்ததனைமால, அவர்கடளை எதிர்த்துத் 
தமாக்கஜவமா, எவடரயும தமாக்கமாமஜல 
வகமாடுங்ஜகமாளூர் வீரர்கடளை மட்டும மீட்கஜவமா 
முடியேமாமலிருந்தது. படைகிலிருந்த கடைமபர்களின் 
கண்களிலும, முகத்திலும வதளிவமானை தீவிரமமானை
நமபிக்டக எதுவும வதரியேவிலடல.

‘வசவிட்டூடம’ - ஒற்றடனை நமபமாமல அவடனைத் 
தன்னிடைஜம டவத்துக்வகமாண்டு, 
வகமாடுங்ஜகமாளூர் வீரர்கடளை அனுப்புவது ஜபமால 
அனுப்பி அவர்களுக்குக் கமாவலமாகக் 
கடைமபர்கடளையும ஜசர்த்து அனுப்பியிருப்பதமால -
ஆந்டதக்கண்ணன் முழு நமபிக்டகஜயேமாடு 



எடதயும வசய்யேவிலடல என்ற குமரன் 
நமபியேமால அநுமமானைம வசய்துவகமாள்ளை முடிந்தது.

தன்னைமால அனுப்பப்பட்டை ‘வசவிட்டூடம’ 
ஒற்றடனை எப்ஜபமாது ஆந்டதக்கண்ணன் திருப்பி 
அனுப்பவிலடலஜயேமா அப்ஜபமாஜத அந்த 
ஒற்றடனை அவன் முழுடமயேமாக நமபவிலடல 
என்படதயும - ஒற்றனின் ஒடலயில இருந்த 
வசய்திடயேயும முழுடமயேமாக நமபவிலடல 
என்படதயும உய்த்துணர முடிந்தது.

வகமாடுங்ஜகமாளூர் வீரர்கடளையும உடைன் 
டவத்துக்வகமாண்டு படைகில வபமான்வமானி 
முகத்துவமாரத்தின் வழிஜயே முன்ஜனைறம அந்த 
ஜவடளையில கடைமபர்களின் மனைநிடல 
என்னைவமாக இருக்கும என்படத எண்ணிப்பமார்க்க
முயேன்ற வகமாண்டிருந்தமான் வகமாடுங்ஜகமாளுர்ப் 
படடைக்ஜகமாட்டைத் தடலவன்.

‘வழிகடளைக் கமாட்டுவதற்கமாகச் ஜசரநமாட்டு 
வீரர்களின் துடணகஜளைமாடு நம படடைகடளைச் 
ஜசர்ந்த கடைமபர்கடளையும ஜசர்த்து இன்றிரவு 
வபமான்வமானியேமாற்ற முகத்துவமாரத்தின் வழிஜயே 
நகருக்குள் அனுப்பவும. இங்கு யேமாவும நமக்கு 
உறதியேமானை நன்னிடலயில உள்ளைனை. இந்த 



ஓடலடயேக்வகமாண்டு வருபவன் ஒரு 
வசவிட்டூடம. குமரன்நமபி நமக்கு மிகவும 
துடணயேமாயிருக்கிறமார். இந்த 
ஓடலடயேக்வகமாண்டு வருபவன் ஜமலும என் 
ஜமலும தமாங்கள் சந்ஜதகப்படைமாமலிருப்பதற்கமாக 
இடத நமாங்கள் இங்கு வந்த அஜத படைகில 
அனுப்புகிஜறன்’- என்றதமான் அனுப்பியிருந்த 
ஓடலயின் வசய்திடயே மீண்டும நிடனைவு 
கூர்ந்தமான்.

படைகில உள்ஜளை வந்து வகமாண்டிருப்பவர்கள் 
தங்கடளைக் குமரன் நமபி எதிர்வகமாண்டு 
வரஜவற்பமான் என்ற எதிர்பமார்க்கவும கூடும.

அஜத ஜவடளையில படைகில உடைன்வரும 
ஜசரநமாட்டு வீரர்கஜளைமா ஒன்றஜம வதளிவமாகப் 
புரியேமாமல தயேங்கவும கூடும. குமரன் நமபிஜயே 
வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்தில எதிர்வகமாண்டு 
வரஜவற்பமான் என்ற எதிர்பமார்த்தபடிஜயே படைகில 
வரும ஆந்டதக் கண்ணனின் வீரர்களுக்கு 
யேமாருஜம தங்கடளை எதிர்வகமாள்ளைமாத இந்த நிடல 
வியேப்டபத் தரமாமல ஜபமாகமாது.

தமாங்கள் கடரஜசரப் ஜபமாவடதஜயேமா, 
கடைமபர்களின் டககளிஜல சிக்கி 



அழியேப்ஜபமாவடதஜயேமா - எடதயுஜம நிர்ணயிக்க 
முடியேமாமல படைகில உடைன் வரும 
வகமாடுங்ஜகமாளுர் வீரர்களும மனைம 
குழமபிப்ஜபமாய் குமரன்நமபியின் ஜமற் 
ஜகமாபமமாயிருப்பமார்கள்.

இப்படிப்பட்டை ஒரு நிடலடமயில படைகில 
வருகிற கடைமபர்கடளை அழிக்கவும உடைன்வருகிற
வகமாடுங்ஜகமாளுர் வீரர்கடளை அழியேமாமல 
கமாப்பமாற்றிக் கடர ஜசர்த்து மீட்கவும ஒஜர 
சமயேத்தில முயேல ஜவண்டியே நிடலயில 
இருந்தமான் அவன்.

தீவிரமமாக அவன் இப்படிவயேலலமாம 
சிந்தித்துக்வகமாண்டிருந்த சமயேத்தில வலியேனும 
பூழியேனும அருகில வந்து ஏஜதமா ஜபச்சுக் 
வகமாடுத்தமார்கள். உள்ளுற அவர்கள் இருவர் 
ஜமலும அவனுக்குத் தமாங்க முடியேமாத ஜகமாபம 
ஏற்பட்டைமாலும அடத வவளிக்கமாட்டிக் வகமாள்ளை 
முடியேமாமல இருந்தது.

“நமாம இங்கிருந்து அனுப்பியே வசவிட்டூடம 
ஒற்றன் இன்னும திருமபி வரவிலடல. அந்த 
ஒற்றடனை மட்டும ஆந்டதக் கண்ணன் ஏன் 
திருப்பி அனுப்பவிலடல என்பது உங்களுக்கு 



சந்ஜதகத்டத அளிக்கவிலடலயேமா 
படடைத்தடலவஜர!” - என்ற பரபரப்படடைந்து 
வினைவினைமான் வலியேன்.

“ஒற்றன் ஏன் திருமபி வரவிலடல என்ற 
கவடலப்படுவடத விடை வந்திருப்பவர்களில 
நமக்கு ஜவண்டியேவர்கடளை எப்படிக் 
கமாப்பமாற்றிக் கடர ஜசர்ப்பது என்படதப்பற்றிக் 
கவடலப்படுவது பயேனுள்ளைதமாக இருக்கும. 
ஜநரமமாகிறது. வபமாழுது நன்றமாக விடிந்து 
விட்டைது. படைகு உள்ஜளை வரவர இங்கு நிலவும 
மயேமானை அடமதிடயேப் பமார்த்து அவர்கள் 
மனைத்தில சந்ஜதகம அதிகமமாகுஜம தவிரக் 
குடறயேப் ஜபமாவதிலடல. படைகிலுள்ளை 
ஆந்டதக்கண்ணனின் வீரர்கடளைத் தவிர 
நமமுடடையே வீரர்களுக்கும சந்ஜதகம 
உண்டைமாவடத இனிஜமல தவிர்க்க முடியேமாது. 
எனைஜவ நிடலடமடயேத் தந்திரமமாக 
எதிர்வகமாண்டு என்வனைன்னை வசய்யேலமாம என்ற 
ஜயேமாசித்து வருகிஜறன் நமான்” - என்ற 
வலியேனுக்கு குமரன் நமபி கூறியே பதிலில 
அவனுடடையே ஜகமாபமும வமலல ஒலித்தது.

“அதற்கமாகக் ஜகட்கவிலடல படடைத்தடலவஜர 
அடமச்சர் வபருமமான் இங்கு நிகழும 



நிகழ்ச்சிகடளைத் வதரிந்துவகமாள்ளை ஆவலமாக 
இருப்பமார். அவருக்குச் வசய்தி வசமாலலி 
அனுப்பஜவ உங்கள் உள்ளைக்கிடைக்டகடயே 
வினைமாவிஜனைமாம” என்ற சிறிது தணிவமானை 
குரலிஜலஜயே பதில கூறினைமான் பூழியேன்.

அவர்கள் இருவரும இவ்வமாற அடிக்கடி 
அடமச்சர் வபருமமானின் வபயேடர 
நிடனைவூட்டிக்வகமாண்டிருப்படதயும குமரன் 
நமபி விருமபவிலடல. ஆனைமால மறவமமாழி 
எதுவும கூறமாமல ஜமஜல ஆகஜவண்டியே 
கமாரியேத்டதச் வசயேற்படுத்தலமானைமான் அவன். 
இஜத அடமதிடயேத் வதமாடைரவிட்டைமால ஒன்ற 
படைகில வரும கடைமபர்கள் ஜசரநமாட்டு 
வீரர்கடளையும திருமப அடழத்துக்வகமாண்டு 
வந்த வழிஜயே மீண்டும வசன்ற விடுவமார்கள். 
அலலது-தங்களுக்கு ஏற்பட்டை வவறப்பினைமாலும 
உடைனிருக்கும வகமாடுங்ஜகமாளுர் வீரர்கடளைத் 
துன்புறத்தத் வதமாடைங்குவமார்கள். இந்த இரண்டு 
விடளைவுகளுஜமமா அலலது இரண்டில ஏதமாவது 
ஒன்ஜறமா ஏற்படைமாமல தவிர்க்க ஜவண்டுமமானைமால 
உடைனைடியேமாகச் வசயேலபடைஜவண்டும. சிறிது ஜநரத்
தமாமதமகூடை விடளைடவ மமாற்றிவிடும.

மின்னைல ஜநரத்தில குமரன் நமபியின் 



உள்ளைத்தில ஒரு சூழ்ச்சி ஜதமான்றியேது. தமானும 
சில வீரர்களும எதிர்ப்பட்டு - முகத் துவமாரத்தில 
வந்து வகமாண்டிருக்கும கடைமபர்களின் படைடக - 
அவர்களுடடையே சதிக்குத் துடணயேமாகிற விதத்தில
வரஜவற்பது ஜபமால வரஜவற்ற 
கடரயிறக்குவவதன்றம கடரயிறங்கியேதுஜம 
கடைமபர்கடளை மட்டும சிடறபிடிப்பவதன்றம 
முடிவு வசய்து வகமாண்டைமான் அவன். இந்த 
முடிவுக்கு உடைன்துடண வருவதற்கு ஏற்ற 
வீரர்கள் பலடர அருகிஜலஜயே புதர்களில 
மடறந்திருக்கச் வசய்வவதன்றம தீர்மமானித்துக் 
வகமாண்டைமான். இதில ஒரு வதமாலடலயும 
இருந்தது. படைடக எதிர்வகமாண்டு கடைமபர்கடளைத்
தமான் அவர்களுக்கு ஜவண்டியேவன்ஜபமால நடித்து 
வரஜவற்றக் வகமாண்டிருக்டகயில 
படைகிலிருக்கும வகமாடுங்ஜகமாளுர் வீரர்கள்-
தன்டனைத் தவறமாகப் புரிந்துவகமாண்டைமால என்னை 
வசய்வது என்றம தயேங்கினைமான் குமரன் நமபி 
இந்தத் தயேக்கமும சிறிது ஜநரம தமான் இருந்தது.

குமரன்நமபியின் மனைம துணிந்து விட்டைது. அந்த 
நமாடைகத்டத நடித்ஜத தீர ஜவண்டியே நிடலயில, 
தமான் இருப்படத அவன் உணர்ந்தமான். தன்னுடைன்
வரஜவண்டியே வீரர்களுக்கும வலியேன், பூழியேன் 
ஆகிஜயேமாருக்கும திட்டைத்டத விளைக்கிவிட்டுச் 



வசயேலில இறங்கினைமான் குமரன் நமபி.

அவனும அவனுடைன் அந்த வஞ்சக நமாடைகத்தில 
நடிக்க இருந்த வீரர்களும புதர்களிலிருந்து 
வவளிப்பட்டுத் ஜதமான்றினைர்.

குமரன் நமபி முன்னைமால நடைந்து வசன்ற கடரயில
நின்ற படிஜயே படைடக ஜநமாக்கிப் புன்முறவல 
பூத்தமான். “வரஜவண்டும வரஜவண்டும 
நண்பர்கஜளை ஆந்டதக்கண்ணரின் திட்டைத்துக்கு 
நன்றிஜயேமாடு உதவிவசய்யே நமாம ஜசர்ந்து 
பமாடுபடுஜவமாம. இன்னும சிறிது ஜநரத்தில 
இந்தக் வகமாடுங்ஜகமாளூர்- கடைமபர் வசமமாகி 
விடும” என்ற இடரந்த குரலில அவன் படைடக 
ஜநமாக்கிக் கத்தியே ஜபமாது படைகிலிருந்த 
கடைமபர்களில முகத்தில மலர்ச்சியும, 
வகமாடுங்ஜகமாளூர் வீரர்களின் முகத்திஜல 
சீற்றமும ஜதமான்றலமாயினை. அடதக் குமரன் 
நமபியும கவனிக்கத் தவறவிலடல.

படைகு கடரடயே வநருங்கிற்ற. ஒவ்வவமாருவரமாகத் 
தயேங்கியேபடிஜயே கடரயில இறங்கினைர்.

கடைமபர்கடளை ஒர் ஒரமமாகவும, 
ஆந்டதக்கண்ணனின் கப்பலிலிருந்து சிடற 



மீண்டுவந்த வகமாடுங்ஜகமாளுர் வீரர்கடளை ஒர் 
ஒரமமாகவும கடரயில பிரித்து நிறத்தினைமான் 
குமரன் நமபி. அப்படி இருசமாரமாடரயும பிரித்து 
நிறத்துவது கடைமபர்களின் மனைத்தில 
உடைனைடியேமாக எந்தவிதமமானை சந்ஜதகத்டதயும 
உண்டைமாக்கிவிடைக் கூடைமாஜத என்ற கருதி, “இந்தச் 
ஜசரவீரர்கள் நமமிடைம சிடறப்பட்டைவர்கள். 
ஆடகயேமால இவர்கடளைத் தனிஜயே பிரித்து 
பமாதுகமாக்கஜவண்டும பமாருங்கள்! இப்ஜபமாது 
இவர்கடளை என்னை வசய்யேப்ஜபமாகிஜறன் 
வதரியுமமா? இவர்கள் தப்பி ஓடைமாமல 
இவர்கடளைப் பிடித்துக் கட்டிப்ஜபமாடைவும என் 
ஆட்கடளை நமடமச் சுற்றிலும ஆயுதபமாணிகளைமாக 
மடறந்திருக்கச் வசய்திருக்கிஜறன். அவர்கடளை 
இஜதமா இந்த விநமாடிஜயே டகதட்டி அடழத்துவரச் 
வசய்கிஜறன்! அவர்கள் வந்து அடைக்கினைமாலதமான் 
இவர்களுடடையே வகமாழுப்பு ஒடுங்கும” என்ற 
கூறியேபடிஜயே இரண்டு டககடளையும ஜசர்த்துத் 
தட்டி ஒலிஎழுப்பினைமான் குமரன் நமபி.

அடுத்த விநமாடிஜயே அந்த ஒலியின் விடளைவமாகச் 
சுற்றிலும இருந்த புதர்களிவிருந்து 
நூற்றக்கணக்கமானை வகமாடுங்ஜகமாளுர் வீரர்கள் 
திரண்ஜடைமாடி வந்தனைர். அப்படி ஓடி வந்தவர்கள் 
முற்றிலும எதிர்பமாரமாத வண்ணம கடைமபர்கள் 



நின்ற வகமாண்டிருந்த பக்கமமாகத் திருமபி 
விடரந்து அவர்கடளை வடளைத்துக் 
வகமாண்டைமார்கள்.

கடைமபர்கஜளைமா புதர்களிலிருந்து வரும ஜசர 
வீரர்கள் தங்கடளை ஒன்றம வசய்யேப் 
ஜபமாவதிலடல என்ற எண்ணத்தில எந்த 
விதமமானை முன் எச்சரிக்டகயுமின்றி நின்ற 
வகமாண்டிருந்தமார்கள். இப்படி ஒரு தமாக்குதடல 
எதிர்பமாரமாத கடைமபர்கள் அடனைவரும 
வகமாடுங்ஜகமாளுர் வீரர்களிடைம சிடறப்படை 
ஜநர்ந்தது.

“எப்படி என் தந்திரம? உங்கடளை ஆபத்தின்றி 
மீட்கஜவ இப்படி ஒரு தந்திரம வசய்ஜதன்” 
என்ற கூறியேபடிஜயே புன் முறவல பூத்த 
முகத்ஜதமாடு ஆந்டதக்கண்ணனிடைமிருந்து 
சிடறமீண்டு வந்த தன் நண்பர்கடளை 
வநருங்கினைமான் படடைக் ஜகமாட்டைத் தடலவன் 
குமரன் நமபி.

“இப்படி ஒரு திருப்பம இதில நிகழுவமன்படத 
நமாங்கஜளை கூடை நமபமுடியேமாதபடி வசய்து 
விட்டீர்கஜளை? எங்கடளைப் வபமாருத்தருளை 
ஜவண்டும படடைத் தடலவஜர ஆந்டதக் 



கண்ணனுடடையே மரக்கலத்தில இருந்து நீங்கள் 
தப்பிவந்த விநமாடியிலிருந்து இந்த விநமாடி வடர 
எங்கள் மனைத்திலிருந்த சந்ஜதகங்கள் யேமாவும 
இப்ஜபமாதுதமான் நீங்கினை படடைத்தடலவஜர! 
உங்கள் தந்திரங்கடளை அப்ஜபமாஜத 
புரிந்துவகமாள்ளைமாமற் ஜபமானைதற்கமாக நமாங்கள் 
வபரிதும வருந்துகிஜறமாம” என்ற அவர்கள் 
குமரன் நமபியிடைம மன்னிப்புக் 
ஜகட்கலமானைமார்கள்.

குமரன் நமபிஜயேமா அவர்களில 
ஒவ்வவமாருவடரயும தனித் தனியேமாகப் வபயேர் 
வசமாலலி அடழத்து அன்புடைனும 
கருடணயுடைனும உடரயேமாடைலமானைமான்.

அவர்களும அவடனை அன்புடைன் 
எதிர்வகமாண்டைனைர்.
--------------



16. மீண்டும ஜவளைமாவிக்ஜகமா
மமாளிடக

சிடறப்பட்டை கடைமபர்கடளைச் 
சிடறயிலடடைத்தும, சிடற மீட்கப்பட்டை ஜசர 
வீரர்களுக்கு உண்டைமாட்டு நிகழ்த்தியும 
வகமாண்டைமாடிக் வகமாண்டிருந்த குமரன் நமபி 
மறநமாள் படடை வீரர்களுடைன் கடைலிற் புகுந்து 
ஆந்டதக்கண்ணடனை வடளைக்கத் 
திட்டைமிட்டிருந்தமான்.

கடைமபர்களில பலடரச் சமாதுரியேமமாகப் 
வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்திற்கு அடழத்துச் 
சிடறபிடித்து விட்டைமாலும, குமரன் நமபியின் 
முதன்டமயேமானை ஜநமாக்கம என்னைஜவமா இன்னும 
நிடறஜவறமாமஜலஜயே இருந்தது. 
ஆந்டதக்கண்ணனிடைம சிடறப்பட்டுவிட்டை 
இரத்தினை வணிகர் மகள் அமுதவலலிடயே மீட்க 
ஜவண்டுவமன்பஜத அவனுடடையே 
ஜநமாக்கமமாயிருந்தும அந்த உயிர் ஜநமாக்கம இந்த 
விநமாடிவடர நிடறஜவறஜவ இலடல. அதற்கமானை
வழித்துடறகடளைச் சிந்தித்துச் சிந்தித்து முடிவில 
ஆந்டதக்கண்ணன் ஜமல படடைவயேடுத்து 
அவனுடடையே மரக்கலங்கடளை மறித்துச் 



ஜசமாதடனையிடுவவதன்ற முடிவுக்கு 
வந்திருந்தமான்.

ஆனைமால அதற்கு முன்ஜப இரத்தினை வணிகர் 
வீட்டிலும இரத்தினை வணிகர் வீதியிலும அவன் 
அந்தரங்கமமாக அறிந்து வகமாள்ளை ஜவண்டியே சில 
வசய்திகள் இருந்தனை. அவற்டற அறிவதற்கு 
அவன் முயேன்றமான். கமாலதமாமதத்தமால வரும 
விடளைவுகடளையும அவன் சிந்தித்து 
டவத்திருந்தமான். இந்த ஜவடளையில மீண்டும 
உடைஜனை வஞ்சிமமாநகரத்துக்கு வந்து தன்டனைச் 
சந்திக்குமமாற அடமச்சர் அழுமபிலஜவள் 
அடழத்து விட்டைமார்.

மீண்டும ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயில 
நுடழவதற்குரியே டதரியேத்டத அவன் தன்னுள் 
நிரப்பிக்வகமாள்ளை ஜவண்டியிருந்தது. அடமச்சர் 
அழுமபிலஜவடளை சந்தித்துச் 
வசலவதமாயிருந்தமால - அதுவடர 
ஆந்டதக்கண்ணடனை வடளைப்பதற்கமாகக் 
கடைலுக்குள் வசலவடதத் தள்ளி டவக்க 
ஜவண்டியிருக்கும. அப்படித் தள்ளி 
டவப்பதனைமால - தமான் ஆந்டதக்கண்ணடனை 
ஜநமாக்கிச் வசலலஜவண்டியே அவசியேம ஜநருமுன் 
ஆந்டதக் கண்ணஜனை வபமான்வமானி 



முகத்துவமாரத்தின் வழிஜயே 
வகமாடுங்ஜகமாளுடரயும தன்டனையும 
ஜதடிவரக்கூடியே நிடல ஏற்பட்டு விடைக் கூடைமாஜத 
என்ற பயேமும அவனுக்கு இருந்தது.

அடமச்சரின் கட்டைடளைடயே அறஜவ மறத்து 
ஒதுக்கவும துணிவிலடல. தன்னுடைஜனைஜயே 
சுற்றிக் வகமாண்டிருந்து மகமா மண்டைஜலசுவரருக்கு 
இடணயேமானை அடமச்சருக்கு அடிக்கடி 
வகமாடுங்ஜகமாளுர் நிடலடமகடளைச் 
வசமாலலிவரும வலியேன், பூழியேன் ஆகியே இருவர் 
ஜமலும அவனைது சினைம திருமபியேது. சினைம 
வகமாண்டு அவர்கடளை அவனைமால ஒன்றம 
வசய்துவிடை முடியேமாது. என்றமாலும, அடமச்சர் 
அடழத்தனுப்பக் கமாரணமமானை ஏதமாவவதமாரு 
வசய்தி வகமாடுங்ஜகமாளுரிலிருந்து ஜவளைமாவிக்ஜகமா 
மமாளிடகக்கு வந்திருக்க முடியுமமானைமால அது 
வலியேனைமாலும பூழியேனைமாலுமதமான் வந்திருக்க 
முடியுவமன்படதக் குமரன் நமபி அநுமமானித்துத்
வதரிந்துக்வகமாள்ளை முடிந்தது. எவ்வளைவுக் 
வகவ்வளைவு விடரவமாக ஜவளைமாவிக்ஜகமா 
மமாளிடகக்குச் வசன்ற திருமபுகிஜறமாஜமமா, 
அவ்வளைவுக்கவ்வளைவு விடரவமாக மற்றக் 
கமாரியேங்கடளைக் கவனிக்கலமாம என்ற 
ஜதமான்றஜவ உடைஜனை அவன் 



வஞ்சிமமாநகரத்துக்குப் பயேணம புறப்பட்டைமான்.

அந்தப் புரவிப் பயேணத்டதத் வதமாடைங்குமஜபமாது 
முன்மமாடல ஜநரம. முன்னிரவு ஜநரத்திற்குள் 
அடமச்சடரக்கண்டு ஜபசிவிட்டு நள்ளிரவுக்குள் 
மீண்டும வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குத் திருமப 
எண்ணியிருந்தமான் அவன் என்னை 
கமாரணத்தினைமாஜலமா அவன் வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குப்
புரவிப் பயேணம புறப்பட்டை ஜவடளையில - 
அடமச்சர் வபருமமானின் அந்தரங்க 
ஊழியேர்களைமானை வலியேனும பூழியேனும உடைன் 
புறப்படைமாமல வகமாடுங்ஜகமாளூரிஜலஜயே தங்கி 
விட்டைமார்கள். இது ஜவற குமரன் நமபியின் 
மனைத்தில சந்ஜதகத்டத உண்டைமாக்கியேது.

தன்டனை ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்கு 
அனுப்பிவிட்டு இவர்கள் இருவரும மட்டும 
வகமாடுங்ஜகமாளுரில தங்குவதன் மர்மம 
என்னைவவன்படதத் தன்னைமால ஆனைமட்டும 
சிந்தித்துப் புரிந்துவகமாள்ளை முயேன்றமான் குமரன் 
நமபி. முடியேமாத கமாரியேமமாகப் ஜபமாயிற்ற அது.

வகமாடுங்ஜகமாளுடரயும - ஜகமாநகரமமானை வஞ்சிமமா 
நகரத்டதயும இடணக்கும வநடுஞ்சமாடலயில 
இயேலடபமீறியே அடமதி நிலவியேது. இயேலபமானை 



வழக்கமமானை ஜபமாக்குவரஜவமா மக்கள் 
நடைமமாட்டைஜமமா அந்தச் சமாடலயில இலடல. 
அந்த அடமதி புதியேதமாகவும வபரியேதமாகவும 
இருந்தது. ஏஜதமா ஒரு பயேம, அலலது 
இயேலபற்றநிடல நமாடு முழுடமயும பற்றி 
ஆட்டிக் வகமாண்டிருப்படத அவன் உணர 
முடிந்தது. ஒரு வடகயில அந்த அடமதி 
அவனுக்குப் பயேன்பட்டைது. புரவிடயே மிக 
ஜவகமமாகச் வசலுத்திக் ஜகமாநகரத்டதக் குறகியே 
ஜநரத்தில அடடைவதற்கு அந்த அடமதி 
உதவுவதமாக இருந்தது.

ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக வநருங்க வநருங்க - 
அந்த அரசதந்திர மமாளிடகடயே அணுகும 
ஒவ்வவமாரு முடறயும ஏற்படும தயேக்கமும, 
மனைப்பதற்றமும இன்றம தவிர்க்க முடியேமாமல 
ஏற்பட்டைனை.

ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்கு அதற்கு முந்தியே 
முடற வசலல ஜநர்ந்த சூழ்நிடலடயேயும இன்ற 
வசலகிற சூழ்நிடலடயேயும ஜசர்த்து 
நிடனைத்தஜபமாது வசன்றமுடறடயேவிடை இந்த 
முடற அது இன்னும சூழ்ச்சியும 
அந்தரங்கங்களும அதிகமமாகிவிட்டை இடைம 
ஜபமால மனைத்திற்குள் ஒரு பிரடம ஏற்பட்டைது.



ஜதமாட்டைத்தில புகுந்து புரவிடயேக் கட்டிவிட்டு 
அவன் அந்த மமாளிடகயில நுடழயுமஜபமாது 
ஜமலவமானைத்தில மமாடலடயேப் ஜபமாலஜவ அவன் 
மனைமும குழமபிக் கலங்கிப்ஜபமாய்த்தமான் 
இருந்தது.

அரண்மடனையின் மற்ற பகுதிகளில அந்தி 
விளைக்குகடளை ஏற்றிக்வகமாண்டிருந்தமார்கள். 
கீதசமாடலகளில மகளிர் முணுமுணுக்கும இனியே
பண்வணமாலிகள் அரண்மடனை அந்தப்புரப் 
பகுதியிலிருந்து ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகச் சுவர் 
வடர எதிவரமாலித்தது. அதற்கப்பமால அந்த 
அரசதந்திர மமாளிடகக்குள்ஜளை நுடழயே 
அஞ்சுவதுஜபமால வந்த வழிஜயே திருமபிவிடுவது 
ஜபமால ஜதமான்றியேது குமரன் நமபிக்கு.

அடமச்சடர அணுக இடசமுதலியே நளினை 
கடலகளுக்குக்கூடை அச்சம ஜபமாலிருக்கிறது. 
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகடயே வநருங்க 
மனிதர்கள் பயேப்படுவமார்கள் என்றமால இடசயின்
ஒலிகூடைப் பயேப் படுவதுஜபமால அலலவமா 
வதரிகிறது - என்ற தனைக்குத்தமாஜனை நிடனைத்துப் 
பமார்த்தஜபமாது குமரன் நமபியின் இதழ்களிஜல 
புன்னைடக தவழ்ந்து மடறயேத் தவறவிலடல.



மமாளிடகயின் கூடைத்தில அடமச்சடரச் 
சந்திப்பதற்கமாக அவன் நுடழயேஜவண்டியே 
கூடைத்தில மட்டும இரண்டு கமாவலர்கள் 
ஜவஜலந்தியேபடி நின்றமார்கள். அடமச்சரிடைம தன் 
வரடவத் வதரிவிக்குமமாற அவர்களில 
ஒருவனிடைம குமரன் நமபி ஜவண்டினைமான். 
ஆனைமால கமாவலன் கூறியே மறவமமாழி அவடனைத் 
திடகக்க டவப்பதமாக இருந்தது.

“அடமச்சர் வபருமமான் இப்ஜபமாது மமாளிடகயில 
இலடல. இன்னும சிறிது ஜநரத்தில 
வந்துவிடுவமார். தமாங்கள் அதுவடர கமாத்திருக்க 
ஜவண்டுவமன்பது கட்டைடளை ” - இடதக் 
ஜகட்டுக் குமரன் நமபி ஆத்திரமடடைந்தமாலும 
-தன் ஆத்திரத்டத அவனைமால 
வவளிக்கமாட்டிக்வகமாள்ளை முடியேமாமலிருந்தது.

ஒவ்வவமாருமுடறயும அடமச்சர் 
அழுமபிள்ஜவள் தன்டனைத் ஜதடி 
வருகிறவனுக்குத் தமாழ்வுமனைப்பமான்டம 
உண்டைமாகும படியேமாக இப்படி ஏதமாவது வசய்து 
வகமாண்டிருப்படத அவன் வவறத்தமான். ஜதடி 
வருகிற எதிரமாளிடயேச் சந்திக்கும முன்ஜப 
அவனுடடையே அகங்கமாரத்டத வவற்றிக்வகமாண்டு 
விடுவதுதமான் ஜதர்ந்த 



அரசதந்திரக்கமாரர்களுடடையே முடறஜயேமா என்ற 
அவனுள் ஒரு சந்ஜதகம எழலமாயிற்ற.

அவன் அடமச்சர் வபருமமாடனைச் சந்திக்கிற 
ஒவ்வவமாரு முடறயும ஜகமாபத்ஜதமாடு வருகிறமான். 
வந்த ஜவகத்தில தன்னுடடையே அகங்கமாரத்டத 
இழக்கிறமான். அப்படி அகங்கமாரத்டத இழந்த 
மறகணஜம அவடரச் சந்திக்க ஜநரிடுகிறது. 
அவஜரமா அவன் மனைத்தில தமாழ்வு மனைப்பமான்டம
கிளைறமபடி வசய்து விடுகிறமார். தமாழ்வு 
மனைப்பமான்டமஜயேமா அவனுடடையே 
அகங்கமாரத்டத அவஜனை மறந்துப்ஜபமாகுமபடி 
வசய்துவிடுகிறது. இன்றம அஜத நிடலயிலதமான்
அவன் இருந்தமான். அவர் வருகிற வடர 
ஜதமாட்டைத்தில உலமாவிக்வகமாண்டிருக்கலமாம 
என்ற அவன் புறப்பட்டைஜபமாது அவடனை 
அவ்வமாற வசய்யேவிடைமாமல அவஜர 
வந்துவிட்டைமார். அவடரத் திடீவரன்ற எதிஜர 
பமார்த்தவுடைன் அவனுக்கு டகயும கமாலும 
ஒடைவிலடல. அந்தக் கமபீரத் ஜதமாற்றத்டத 
எதிர்வகமாள்வது கடினைமமாயிருந்தது. அவருக்கு 
வணக்கம வசலுத்தி வரஜவற்ற சுவட்ஜடைமாடு - 
உடைன் உள்ஜளை வசன்றமான் குமரன் நமபி.

“வகமாடுங்ஜகமாளுர்ப் படடைக்ஜகமாட்டைத் தடலவன் 



இந்தச் சில நமாட்களில அரசியேல சமாகஸங்களில 
ஜதர்ந்துவிட்டைதமாகத் வதரிகிறது. கடைமபர்களின் 
தடலவடனைஜயே ஏமமாற்றம அளைவிற்கு வளைர்ந்த 
திறடமடயேப் பமாரமாட்டை ஜவண்டியேதுதமான்” 
என்ற அவர் வதமாடைங்கியேஜபமாது அவனுக்கு 
மறவமமாழி எதுவும கூறவதற்குச் வசமாற்கள் 
கிடடைக்கவிலடல. அவன் வமாளைமா நின்றமான்.

வமளைனைமமாக இடதப் பமார்த்தபடி அடமச்சர் 
அழுமபிலஜவள், உலமாவி வரத் வதமாடைங்கினைமார். 
உலமாவிக்வகமாண்ஜடை வந்தவர், திடீவரன்ற ஒரு 
திருமுக ஒடலடயே எடுத்து, “இந்த ஒடல இன்ற 
கமாடலயில எனைக்குக் கிடடைத்தது. 
படடைமுகத்திலிருந்து வந்திருக்கிறது. இடதக் 
கவனித்தமால நீ வசய்யே ஜவண்டியே கமாரியேங்களில 
உனைக்கு எவ்வளைவு விடரவு ஜதடவவயேன்ற 
உடைஜனை புரியும.”

“ஒடலடயே நமான் கவனிக்குமபடி என்னை 
இருக்கப்ஜபமாகிறது அடமச்சர் வபருமமாஜனை! 
கட்டைடளை இடைஜவண்டியேடத நீங்கஜளை 
இடைலமாம.”

“கட்டைடளைடயே நமான் இடைமாவிட்டைமாலும 
வகமாடுங்ஜகமாளுர் இரத்தினை வணிகர் மகள் 



அமுதவலலிடயே மீட்க ஜவண்டுவமன்ற 
படடைத்தடலவனுக்கு ஆவல இருக்கமாதமா 
என்னை?”

“நமாட்டடைக்கமாக்கஜவண்டியே கடைடம எனைக்கு 
இருக்கிறது. நமாட்டில அமுதவலலிடயேக் 
கமாப்பதும ஒரு சிற கடைடமஜயே தவிர 
அமுதவலலிடயேக் கமாப்பஜத என் 
ஜநமாக்கமமாயிருக்க முடியேமாது. நமான் தங்கள் 
கட்டைடளைடயேச் வசய்யேக் கடைடமப் பட்டைவன். 
எனைக்குக் கட்டைடளையிடுங்கள்...” என்ற அவன் 
குடழந்தடதப் பமார்த்து அடமச்சர் அழுமபில 
ஜவள் அவடனைஜயே உற்றப் பமார்த்தமார். அவர் 
கண்கள் அவடனை ஊடுருவினை.
------------



17. அமுதவலலிடயேத் ஜதடி..

.
நீண்டை ஜநரம அவன்முகத்டதஜயே உற்றப் 
பமார்த்துவிட்டு பின்பு ஒடலடயே அவனுக்குப் 
படித்துக் கமாட்டினைமார் அடமச்சர் அழுமபில 
ஜவள். ஒடலயிலிருந்து குயிலமாலுவப் ஜபமாரில 
ஜசரநமாட்டுப் படடைகளுக்கு வவற்றிஜமல வவற்றி 
கிடடைத்துக் வகமாண்டிருப்பதமாகவும - விடரவில 
மன்னைரும, படடைகளும தடலநகருக்குத் 
திருமபக்கூடும என்றம வதரிந்தது.

“இந்தச் வசய்திடயே எனைக்கு அறிவிப்பதற்கமாகவமா
இவ்வளைவு விடரந்து என்டனை வரவடழத்தீர்கள்?
இடதத் தமாங்கள் அறியே ஜவண்டியேது 
அவசியேந்தமான். நமான் அறிந்து ஆகப்ஜபமாவது 
என்னை?” என்ற குமரன் நமபி வினைமாவியேஜபமாது 
அடமச்சர் அழுமபிலஜவள் மறவமமாழி ஏதும 
கூறமாமல புன்முறவல பூத்தமார்.

இந்தப் புன்முறவல படடைத்தடலவனின் 
சினைத்டதக் கிளைறச் வசய்தது. வகமாடுங்ஜகமாளுரில 
தமான் விடரந்து வசய்யே ஜவண்டியே பணிகள் 
இருக்குமஜபமாது - தன்டனைக் கமாரணமின்றி 



வஞ்சிமமா நகரத்திற்கு வரவடழத்த அடமச்சர் 
வபருமமான் ஜமல ஜகமாபம ஜகமாபமமாக வந்தது 
அவனுக்கு. அவனுடடையே அந்த ஜநரத்து 
மனைநிடலடயே உணர்ந்தவர்ஜபமால அடமச்சர் 
கூறத் வதமாடைங்கினைமார்.

“இந்த விநமாடியில உன் மனைம என்ஜமல 
எவ்வளைவு ஆத்திரம வகமாண்டிருக்கிறது என்படத
நமான் நன்கு அறிஜவன் குமரமா ! ஜபரரசரும 
படடைத்தடலவர்களும திருமபி 
வருவதற்குள்ளைமாவது 
கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரர்களிடைமிருந்து நகரத்டதக் 
கமாப்பமாற்றி வவற்றிவமாடக சூடை ஜவண்டும. உன் 
வவற்றிச் வசய்திடயே மன்னைருக்குத் வதரிவிக்கும 
வமாய்ப்டப எனைக்குக் வகமாடு. யேமாருடடையே 
துடணயுமின்றிக் வகமாடுங்ஜகமாளுர் 
படடைக்ஜகமாட்டைத் தடலவஜனை 
கடைற்வகமாள்டளைகமாரர்கடளைத் துரத்தினைமான் என்ற 
வபருடமடயே நீ அடடையே ஜவண்டும. அழகுச் 
வசலவமமாகியே அமுதவலலிடயே மீட்க ஜவண்டும
என்படதயும மறந்துவிடைமாஜத” என்ற மிக 
நிதமானைமமாக அவர்மீண்டும வற்புறத்தியேஜபமாது, 
அவன் உள்ளைத்தில அவர் மீதிருந்த சினைம சற்ஜற 
தணிந்தது.



அமுதவலலிக்கும தனைக்கும இடடைஜயேயுள்ளை 
வதமாடைர்பு வதரிந்து அவர் அவ்வமாற 
வற்புறத்துகிறமாரமா அலலது இயேலபமாகஜவ 
வற்புறத்துகிறமாரமா என்ற புரியேமாமல தயேங்கினைமான்
அவன். உள்ளைத்திலிருக்கும நிடனைவு எதுஜவமா 
அடதஜயே அவரும வற்புறத்தஜவ அவனுடடையே 
உற்சமாகம அதிகமமாகியேது. அடமச்சர் 
வபருமமானுக்கு முன்னைமால சூளுடர கூறவும 
துணிந்துவிட்டைமான் அவன்.

“வபருமன்னைரும படடைத்தடலவர்களும 
குயிலமாலுவத்டத வவன்ற வமாடக குடித் 
திருமபுவதற்கு முன்னைர் 
கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரர்களைமாகியே கடைமபர்கடளை 
வவன்ற வமாடக சூடுஜவன் எனை இன்ற இந்த 
விநமாடியில ஜசரநமாட்டின் மிகச் சிறந்த 
மதியூகியும, அரசதந்திர வித்தகரும ஆகியே 
தங்கள் முன் சூளுடரக்கிஜறன். நமான் வவற்றி 
வமாடக சூடுஜவன் என்ற கூறம இந்த 
உறதியிஜலஜயே இரத்தினை வணிகர் மகள் 
அமுதவலலிடயே மீட்ஜபன் என்ற உறதியும 
அடைங்கியிருக்கிறது. தமாங்கள் இனியேமாவது 
என்டனை நமபி விடடைவகமாடுக்க ஜவண்டும. பல 
விதங்களில கடரஜயேமாரத்து மரக்கலத்தில 
தங்கியிருக்கும ஆந்டதக்கண்ணனின் 



ஆத்திரத்டதக் கிளைறிவிட்டிருக்கிஜறன். ஆகஜவ, 
இனி ஒவ்வவமாரு விநமாடியும நமான் 
வகமாடுங்ஜகமாளூரின் எச்சரிக்டகஜயேமாடு 
கமாத்திருக்க ஜவண்டும. இந்த ஜநரத்தில தங்கள் 
அடழப்டபப் வபமாருட்படுத்திஜயே வந்ஜதன்.”

“நீ வபமாருட்படுத்தும அளைவிற்குப் 
வபமாறப்புள்ளைவன் என்பதமாஜலஜயே நமானும 
உன்டனைக் கூப்பிட்ஜடைன். மமாமன்னைர் 
வடைதிடசயிலிருந்து திருமபு முன் கடைமபர் கடைல 
முற்றடகடயேத் தீர்த்துவிடைஜவண்டும. மீண்டும 
அடத வற்புறத்துகிஜறன்” என்றமார் அடமச்சர்.

அவருக்கு மீண்டும அந்த உறதிவமமாழிடயே 
அளித்து விட்டுப் புறப்பட்டைமான் குமரன். இடத 
வற்புறத்துவதற்கமாக மீண்டும அவர் தன்டனை 
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்கு அடலயே 
டவத்தடத அவன் வவறத்தமாலும, ‘மன்னைர் 
வடைதிடசயிலிருந்து திருமபுவதற்கு முன் ஜபமாடர
வவற்றிகரமமாக முடிக்கஜவண்டும’ என்ற 
விருமபும அவருடடையே அந்தரங்க விருப்பத்டத 
மனைமமாரப் ஜபமாற்றினைமான் குமரன். 
கடைமபர்கடளைப் வபமாருத்தவடர கடைடமக்கமாகப் 
ஜபமாரமாடை ஜவண்டியே அவசியேமும அவனுக்கு 
இருந்தது. கடடைசியேமாக அமுதவலலிடயேச் 



சந்தித்த ஜவடளைடயேயும, ஜபசியே ஜபச்டசயும 
நிடனைவு கூர்ந்தமான் அவன்.

‘நமாடளைக்கு இஜத ஜவடளையில இங்குவர 
மறந்துவிடைமாஜத அமுதவலலி! ஊவரலலமாம 
ஆந்டதக்கண்ணடனைப் பற்றியே 
பயேமமாயிருக்கிறஜத என்ற ஜபசமாமல இருந்து 
என்டனை ஏமமாற்றி விடைமாஜத. உன் தந்டதயேமார் 
வயிற்றில வநருப்டபக் கட்டிக் வகமாண்டிருப்பமார் 
எங்ஜக தமமுடடையே இரத்தினைங்கடளை எலலமாம 
ஆந்டதக்கண்ணன் வமாரிக்கட்டிக்வகமாண்டு 
ஜபமாய்விடுவமாஜனைமா என்ற அவருக்குக் குடைல 
நடுங்கும. உன் தந்டத தன்னிடைமுள்ளை எலலமா 
இரத்தினைங்கடளைப் பற்றியும கவடலப்படைட்டும.
ஆனைமால, ஒஜர ஒரு விடல மதிப்பற்ற 
இரத்தினைத்டதப் பற்றி மட்டும அவர் 
கவடலப்படுவடத விட்டுவிடைலமாம’ என்ற 
கூறிவிட்டு, ‘நீதமான் அந்த விடலமதிப்பற்ற 
இரத்தினைம அமுதவலலி!’ என்ற தமான் அவடளைப்
புகழ்ந்துடரத்தடதயும 
வஞ்சிமமாமநகரத்திலிருந்து 
வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குத் திருமபிக் வகமாண்டிருந்த 
இந்த ஜவடளையில நிடனைவு கூர்ந்தமான் படடைத் 
தடலவன் குமரன் நமபி.



அமுதவலலியின் வசீகரமமானை முகமும, எழில 
நிடறந்த புன்சிரிப்பும, பருகும விழிச்சுடைர்களும 
நிடனைவு வந்து அவடனை உருக்கினை. இரவின் 
குளிர்ந்த கமாற்றம, சமாடலயின் தனிடமயேமானை 
சூழலும அவன் உள்ளைத்டத வநகிழச் வசய்தனை. 
அந்த வநகிழ்ச்சியில மனைதுக்கினியேவளின் 
நிடனைஜவ வபருகியேது. வழிவயேலலமாம அந்த 
நிடனைவின் இனிடமயிஜலஜயே கடைந்தமான் அவன். 
வகமாடுங்ஜகமாளுடர அடடையுமஜபமாது 
நள்ளிரவுக்கு ஜமல ஆகிவிட்டைது. படடைக் 
ஜகமாட்டைத்தில வமாயிற்கமாப்ஜபமாடரத் தவிர 
ஜவவறமாருவரும இலடல. வீரர்கள் அடனைவரும 
வபமான்வமானியேமாற்ற முகத்திஜலஜயே 
கமாத்திருப்பதமாகத் வதரியே வந்தது. அடமச்சரின் 
அந்தரங்க ஊழியேர்களைமாகியே வலியேனும 
பூழியேனும கூடைப் படடைக்ஜகமாட்டைத்தில இலடல.
அவர்களும கூடை உறக்கத்டதக் 
வகடுத்துக்வகமாண்டு ஆற்ற முகத்திற்குச் 
வசன்றிருப்பதமாகக் கமாவல வீரர்கள் கூறினைமார்கள்.

குமரனும உடைஜனை ஆற்ற முகத்திற்கு 
விடரந்தமான். வீரர்கள் தங்கள் தடலவடனைக் 
கண்டைதும முகமலர்ந்தனைர். தடலவன் 
அடமச்சரிடைம இருந்து அறிந்து வந்த 
வசய்திடயேப் பற்றித் தங்களுக்கு ஏஜதனும 



கூறவமாஜனைமா என்ற எண்ணமும ஆர்வமும 
படடைவீரர்களுக்கு இருந்தது. ஆனைமால அத்தடகயே 
ஆர்வம எதுவுஜம இலலமாமல நிதமானைமமாக 
இருந்த இருவரும அக்கூட்டைத்தில விருப்பு 
வவறப்பற்றக் கமாணப்பட்டைனைர். அவர்கஜளை 
வலியேனும பூழியேனும ஆவமார்கள். அடமச்சர் 
குமரடனை எதற்கமாகக் கூப்பிட்டைனுப்பினைமார் 
என்படதத் வதரிந்து வகமாள்வதில அவர்கள் 
சிறிதும ஆர்வம கமாட்டைவிலடல.

அது குமரனுக்ஜக வியேப்டபயும திடகப்டபயும 
அளிக்கக் கூடியேதமாயிருந்தது. ஏடனையே 
வீரர்களிடைமும அடமச்சடரச் சந்திக்கச் வசன்றது 
பற்றி அவன் எதுவும கூறவிலடல. 
‘முற்றடகடயே விடரவில முறியேடிக்க 
ஜவண்டும’ என்படத வபமாதுவமாகக் கூறினைமார் 
என்ற வதரிவித்துவிட்டு ஜமஜல ஆக ஜவண்டியே 
கமாரியேங்கடளைக் கவனிக்கத் வதமாடைங்கினைமான் 
குமரன் நமபி விடிவதற்குள் கடைமபர்கள் 
படைகுகள் மூலம - ஆற்ற முகத்துக்கு 
வரலமாவமன்ற குமரனின் அநுமமானைத்திற்குத் 
ஜதமான்றியேது. அப்படி அவர்கள் வந்தமால உடைஜனை 
அவர்கடளை எதிர்த்து அழிப்பதற்கும 
சிடறப்பிடிப்பதற்கும ஜவண்டியே ஏற்பமாடுகடளை 
இப்ஜபமாதிருந்ஜத வசய்யேத் வதமாடைங்கினைமான் 



அவன்.

முற்றடகயிலிருக்கும வபருமபமாலமானை 
கடைமபர்கடளை - அவர்களுடடையே கப்பலகளுக்குச் 
வசன்ஜற அழிக்க முயேலவஜதமா, எதிர்க்க 
முயேலவஜதமா ஆபத்தமானை கமாரியேம என்பதமால 
அவர்கடளை அணி அணியேமாகப் வபமான்வமானி 
முகத்துவமாரத்திற்கு வரச் வசய்து அழிக்கஜவமா 
சிடறப்பிடிக்கஜவமா வசய்யே ஜவண்டும என்ற 
கருதினைமான் குமரன் நமபி. அவன் எதிர்பமார்த்தபடி
நிகழுமமானைமால முற்றடகயில இருக்கும 
கடைமபர்களின் வகமாள்டளை மரக்கலங்களில 
ஆள்பலம படிப்படியேமாகக் குடறயும. ஆள்பலம 
குடறயேக் குடறயே அந்தக் கப்பலகள் 
வலிடமயேற்றடவயேமாக ஜநரிடும. கப்பலகள் 
வலிடமயேற்றடவயேமாகிவிட்டை பின் - குமரன் தன் 
வீரர்களுடைன் கடைலில புகுந்து வகமாள்டளை 
மரக்கலங்கடளைக் டகப்பற்றி - அவற்றில 
ஏதமாவவதமான்றில சிடறடவக்கப் 
வபற்றிருப்பதமாகக் கருதும அமுதவலலிடயே 
மீட்கலமாம. அமுதவலலிடயே மீட்பதற்கு இடதத் 
தவிர ஜவற வழி இலடல என்படதப் படடைத் 
தடலவன் நன்கு அறிந்திருந்தமான்.

எனைஜவ அவன் அதற்கமானை ஏற்பமாடுகளில 



தீவிரமமாக முடனைந்திருந்தமான். அவன் 
எதிர்பமார்த்தபடிஜயே நடைந்தது. பின்னிரவு 
வநருங்கிக்வகமாண்டிருந்த ஜவடளையில மூன்ற 
வபரியே படைகுகளில கடைமபர்கள் 
ஆயுதபமாணிகளைமாகப் வபமான்வமானியேமாற்ற 
முகத்துவமாரத்தில நுடழந்தமார்கள். மடறந்திருந்த 
வகமாடுங்ஜகமாளூர் வீரர்கடளை ஏற்வகனைஜவ இடத 
எதிர்பமார்த்து எச்சரிக்டகயேமாக இருக்கச் 
வசய்ததனைமால - உடைஜனை தமாக்குதலுக்கு ஏற்பமாடு 
வசய்யே முடிந்தது.

படைகுகளில வந்துவகமாண்டிருந்தவர்கள் - 
புதர்களில வகமாடுங்ஜகமாளூர் வீரர்கள் 
மடறந்திருந்தடத எதிர்பமார்த்திருக்க முடியேமாத 
தனைமால சிதறி நிடல குடலந்தனைர். அந்த அகமால 
ஜவடளையில கடைமபர்கள் இடத முற்றிலும 
எதிர்ஜநமாக்கி இருக்கவிலடல. ஒரு படைகு ஆற்றில
கவிழ்ந்தது. சிலர் இறந்தனைர். நீந்திக் 
கடரஜயேறியேவர்கடளை வகமாடுங்ஜகமாளுர் வீரர்கள் 
உடைஜனை சிடறப் பிடித்தனைர். ஆற்ற 
முகத்துவமாரத்து வழிஜயே நீந்திக் கடைலுக்குள் 
ஜபமாய்த் தப்பிவிடைலமாவமன்ற புறப்பட்டை சில 
கடைமபர்கடளையும நீரில குதித்து மறித்துச் 
சிடறப்பிடித்தமார்கள் வகமாடுங்ஜகமாளூர் வீரர்கள்.



விடிவதற்குள் அந்த முகத்துவமாரத்துப் ஜபமார் 
முடிந்துவிட்டைது. கடைமபர்களில இறந்தவர்கள் 
தவிர எஞ்சிஜயேமாடரச் சிடறப்பிடித்தமாயிற்ற.

இனி அமுதவலலிடயேத் ஜதடிப் 
புறப்படைஜவண்டியேதுதமான் என்ற தனைக்குள் 
சிந்தித்தமான் குமரன் நமபி. படைகுகள் 
ஆயேத்தமமாயினை. வகமாடுங்ஜகமாளூர் வீரர்கள் 
யேமாவடரயும படைகுகளில அணியேணியேமாகப் 
பிரித்து அமரச்வசய்தமான் தடலவன். 
கடைமபர்களின் வகமாள்டளை மரக்கலங்கள் 
முற்றடகயிட்டிருந்த கடைற் பகுதிடயே நமாலமா 
திடசகளிலிருந்தும வடளைத்துக் வகமாண்டு ஒஜர 
சமயேத்தில தமாக்க ஜவண்டுவமன்ற தன் 
வீரர்களுக்குக் கூறியிருந்தமான் படடைத் தடலவன். 
கடைமபர்களின் வகமாள்டளை மரக்கலங்களில 
ஒன்றகூடைத் தப்பிச் வசன்ற விடைமாமல 
எலலமாவற்டறயும வடளைத்துக் வகமாண்டு தமாக்க 
ஜவண்டு வமன்பதும யேமாவருக்கும வதளிவமாகக் 
கூறப்பட்டிருந்தது. தமாக்குதல முடிந்ததும 
ஒவ்வவமாரு வகமாள்டளை மரக்கலத்டதயும 
ஜசமாதடனையிட்டுத் ஜதடைஜவண்டும என்றம 
திட்டைமிடைப்பட்டிருந்தது.

எலலமா இடைங்களுக்கும துரத்தித் துரத்தி உடைன் 



வந்த அடமச்சர் அழுமபில ஜவளின் அந்தரங்க 
ஊழியேர்களைமானை வலியேனும பூழியேனும என்னை 
கமாரணத்தினைமாஜலமா கடைலுக்குள் படைகுகள் 
புறப்பட்டைஜபமாது மட்டும வமலல நழுவி 
விலகிச் வசன்ற விட்டைமார்கள்.

கடைமபர்களின் வகமாள்டளை மரக்கலங்கடளைத் 
தமானும தன் நண்பர்களும வடளைத்துத் தமாக்கக் 
வசலவடத அவர்கள் ஏன் அவ்வளைவு 
அக்கடறயேமாகக் கவனிக்க வரவிலடல என்பது 
குமரன் நமபிக்கு ஓரளைவு ஐயேப்பமாட்டடை 
உண்டைமாக்கியேது. அமுதவலலிடயேத் ஜதடிக் 
கண்டுபிடிக்க ஜவண்டுவமன்பது அடமச்சர் 
மூலமும, அவருடடையே அந்தரங்க ஊழியேர்கள் 
மூலமுஜம அதிகமமாக வற்புறத்தப்பட்டிருக்க 
அடதச் வசயேற்படுத்துமஜபமாது, அவ்வூழியேர்கள் 
கமாணமாததுஜபமால விலகிச் வசன்ற விட்டைடதச் 
சிந்தித்துப் பமார்க்க ஜவண்டியே நிடலயில 
இருந்தமான் குமரன் நமபி.

ஆனைமால, தனிஜயே அடத மட்டுஜம சிந்தித்துப் 
பமார்க்கவும அப்ஜபமாது அவனுக்கு 
வமாய்ப்பிலடல. ஒரு வபரியே கடைல 
முற்றடகடயேத் தளைர்த்தி எதிரிகளின் 
மரக்கலங்களில புகுந்து ஜசமாதடனையிடை 



ஜவண்டியே கமாரியேத்துக்கமாக விடரந்து 
வகமாண்டிருந்தமான் அவன். அந்த நிடலயில 
அழுமபிலஜவளின் அந்தரங்க ஊழியேர்களைமானை 
அவர்கள் இருவரும ஏன் தங்கடளைப் பின் 
வதமாடைரவிலடல என்படதப் பற்றிஜயே 
கவடலப்படை முடியேமாமலிருந்ததற்கமாக அதிகம 
வருத்தப்படைமாமல தன் வசயேலகடளைக் கவனித்துச் 
வசய்யேலமானைமான் வகமாடுங்ஜகமாளூர்ப்படடைக் 
ஜகமாட்டைத் தடலவன்.
-------------



18. கடைமபர் மரக்கலங்களில

திட்டைமிட்டைபடியும எந்வதந்தத் திடசகளிலிருந்து
எப்படித் தமாக்குவது என்ற வகுத்துக் 
வகமாண்டைபடியும-வகமாடுங்ஜகமாளூர்ப் படடை 
வீரர்கள் படைகுகளில முன்ஜனைறிக் 
வகமாண்டிருந்தமார்கள். நலல ஜவடளையேமாகக் 
கடைமபர்களின் வகமாள்டளை மரக்கலங்கள் 
எலலமாம இன்னும முன்னிருந்த இடைத்திஜலஜயே 
இருந்தனை. எந்த மரக்கலமும எண்ணிக்டகயில 
குடறயேவிலடல என்பது படடைத் தடலவனுக்குத்
திருப்தியேளித்தது. வபமாதுவமாகக் கடைமபர்களின் 
வகமாள்டளையிடும முடற எப்படிவயேன்றமால, 
வகமாள்டளையிட்டை வபமாருள்களுடைனும - 
சிடறப்பிடித்த, படகவர் நமாட்டு ஆடைவர், 
மகளிருடைனும கூடியே மரக்கலம வகமாள்டளையும 
ஜபமாரும முடிவடடைவதற்கு முன்ஜப வசமாந்த 
நமாட்டுக்குத் திருமபிச் வசன்ற பத்திரமமாக 
துடறடயேயேடடையுமபடி கடைத்தப்பட்டுவிடும. 
ஆனைமால என்னை கமாரணத்தினைமாஜலமா இமமுடற 
முதலில எத்தடனை வகமாள்டளை மரக்கலங்கள் 
துடறக்கு வந்தனைஜவமா அத்தடனை மரக் 
கலங்களுஜம அப்படிஜயே இருந்தனை.



முதல நமாள் அந்த மரக்கலங்களில 
ஒற்றறிவதற்கமாகச் வசன்றஜபமாது ஒரு 
கமாரியேத்துக்கமாக அவற்டற எண்ணிக் கணக்கிட்டு 
டவத்துக்வகமாண்டைமான் குமரன் நமபி. 
இப்ஜபமாதும அந்த மரக்கலங்கள் அப்படிஜயே 
இருந்தனை. ஒரு ஜவடளை கடைமபர்கள் 
தங்களுடடையே ஜதமாலவிடயேப் பற்றித் தமாங்கஜளை 
இன்னும சரியேமாக அறியேவிலடலஜயேமா என்ற 
ஜதமான்றியேது படடைத் தடலவனுக்கு. அவர்கள் 
எந்த விநமாடியிலும தங்கள் வகமாள்டளை 
மரக்கலங்கஜளைமாடு திருமபி ஓடைலமாவமன்ற 
கருத்திலதமான் தன்னுடடையே வீரர்கடளையும, 
படைகுகடளையும விலலமபுகஜளைமாடும ஜவற பல 
படடைக்கலங்கஜளைமாடும கடைமபர் கலங்கடளை 
நமான்கு புறமும வடளைக்குமமாற வகுத்துக் 
வகமாண்டு முன்ஜனைறினைமான் அவன்.

முதல நமாள் இரவு முழுவதும வபமான்வமானி 
ஆற்றமுகப் புதரில மடறந்திருந்தும 
கடைமபர்கடளை எதிர்த்துப் ஜபமாரிட்டுக் 
கடளைத்திருந்தமாலும படடை வீரர்கஜளைமா, 
தடலவஜனைமா ஒய்ந்து விடைவிலடல. கடைமபர் 
வகமாள்டளை மரக்கலங்கடளைக் சூடறயேமாடைப் 
ஜபமாகிஜறமாம என்ற உற்சமாகத்ஜதமாடும 
ஊக்கத்ஜதமாடும முன்ஜனைறிக் வகமாண்டிருந்தமார்கள்



அவர்கள். அருகில வநருங்குகிறவடர கடைமபர் 
மரக்கலங்கள் அடமதியேமாயிருந்தனை. சுற்றி 
வடளைத்துக்வகமாண்டைதும கடைமபர்களும ஒன்ற 
ஜசர்ந்து தம மரக்கலங்களின் ஜமல தளைங்களின் 
விலலமபுகஜளைமாடு ஜதமான்றினைமார்கள். ஜபமார் 
மூண்டைது. குமரன் நமபி எதிர்பமார்த்தது ஜபமால 
மரக்கலங்களில மீதமிருந்த கடைமபர்களின் 
எண்ணிக்டக மிகவும குடறவமாகஜவ இருந்தது.

ஆயினும மிகக் குடறந்த எண்ணிக்டக 
உடடையேவர்களைமாக இருந்தும, அந்தக் கடைமபர்கள் 
கடுடமயேமாகவும உறதியேமாகவும எதிர்த்துத் 
தமாக்கினைமார்கள். ஜபமார் சிறிது ஜநரம நீடித்தது. 
முடிவில கடைற் வகமாள்டளைக்கமாரர்களைமால எதிர்த்து 
நிற்க முடியேமாமல ஜபமாகஜவ, அவர்கள் தங்கள் 
தங்கள் மரக்கலங்களில ஓடி ஒளிந்தமார்கள்.

அதுதமான் சமயேவமன்ற - புறத்ஜத அந்த 
மரக்கலங்கடளை வடளைத்து முற்றடகடயே 
நீக்கஜவமா, தளைர்த்தஜவமா வசய்யேமாமல அப்படிஜயே 
நீடிக்க விட்டுவிட்டுத் தமானும சில ஜதர்ந்வதடுத்த
வீரர்களுமமாக ஒவ்வவமாரு மரக்கலத்டதயும 
ஜசமாதடனையிட்டுப் பமார்ப்பதற்கமாகப் 
புறப்பட்டைமான் குமரன் நமபி.



அவன் வசன்ற முதல மரக்கலத்திஜலஜயே 
முற்றிலும எதிர்பமார்த்திரமாத உதவி ஒன்ற 
அவனுக்குக் கிட்டியேது. அவனைமால முன்பு 
அனுப்பப்பட்டிருந்த வசவிட்டூடம ஒற்றன் 
ஒருவன் அந்த மரக்கலத்தின் பமாய்மரத்தில 
கட்டிப்ஜபமாடைப் வபற்றச் சிடற 
டவக்கப்பட்டிருந்தமான். அவடனை விடுவித்துக் 
கமாப்பமாற்றியேஜதமாடு, மரக்கலங்களில 
ஜசமாதடனையிடுவதற்கு உதவி வசய்யுமமாற 
ஜவண்டினைமான் குமரன் நமபி.

முதன் முதலமாக ஊடம ஜவடைத்டதத் துறந்து முக 
மலர்ச்சிஜயேமாடு படடைத் தடலவனிடைம ஜபசத் 
வதமாடைங்கினைமான் விடுவிக்கப்பட்டை வீரன்.

ஆந்டதக்கண்ணனுடடையே மரக்கலத்திலதமான் 
அமுதவலலி சிடற டவக்கப்பட்டிருக்கலமாம 
என்ற சந்ஜதகம இருந்தமாலும ஒவ்வவமாரு 
மரக்கலமமாகச் ஜசமாதடனையிடைத் வதமாடைங்கினைமான் 
அவன்.

அப்படிச் ஜசமாதடனையிடைத் வதமாடைங்கியேஜபமாது 
சிவ மரக்கலங்களின் கீழடறகளில 
பதுங்கியிருந்த கடைமபர்கள் சிலர் 
சிடறப்பட்டைனைர்.



முதல வகமாள்டளை மரக்கலத்டத அணு - 
அணுவமாகச் ஜசமாதடனையிட்டு முடித்ததும குமரன்
நமபிக்கு ஒரு ஜயேமாசடனை ஜதமான்றியேது.
குற்றயிரும குடலயுயிருமமாய்க் களைத்தில 
கமாயேப்பட்டைவர்கடளை விட்டுவிடும வழக்கப்படி 
கடைற்ஜபமாரில கமாயேமுற்ற வீரர்களும 
ஏடனைஜயேமாரும - அவர்கள் தடலவனைமானை 
ஆந்டதக்கண்ணனும தப்பி ஓடுவதற்கு ஒரு 
மரக்கலத்டதத் திருப்பி அளித்துவிட்டு மற்டறயே 
மரக்கலங்கடளைச் ஜசமாதடனையிட்டைபின் 
வநருப்புக்கிடரயேமாக்கி விடைலமாம 
என்வறண்ணினைமான் அவன்.

எலலமா மரக்கலங்கஜளைமாடும கடைமபர்கடளைத் 
தப்பவிட்டைமால- மறமுடற மிக விடரவிஜலஜயே 
அவர்கள் படடைவயேடுத்து வருவமார்கள் என்பது 
உறதி எலலமாக் கடைமபர்கடளையும அவர்கள் 
தடலவனைமானை ஆந்டதக்கண்ணன் உட்படைச் 
சிடறப்பிடித்துக் வகமாடுங்ஜகமாளுர்ப் படடைக் 
ஜகமாட்டைத்தில வகமாண்டுஜபமாய் அடடைப்பது 
என்பதும சமாத்தியேமமானை கமாரியேஜம இலடல. 
அப்படிச் வசய்வது அரசதந்திரமும ஆகமாது.

கடைமபர்கடளைக் வகமாடுங்ஜகமாளுரில அதிகமமாகச் 



சிடற டவப்பது வகமாடுங்ஜகமாளுர் நகரத்திற்ஜக 
பிற்கமாலத்தில வகடுதலமாக முடியேக் கூடியேது. 
கடைலில வகமாள்டளைக்குப் ஜபமானைவர்கள் திருமபி 
வரவிலடல என்றமால அங்கங்ஜக பன்னிரமாயிரம 
முந்நீர்ப் பழந்தீவுகளில இருக்கும எலலமாக் 
கடைமபர்களும ஒன்றகூடிப் பலநூற 
மரக்கலங்களில வகமாடுங்ஜகமாளூடர ஜநமாக்கிப் 
புறப்பட்டு விடுவமார்கள்.

எனைஜவ வபருமன்னைர் வசங்குட்டுவரும 
கடைமபர்கடளை அவ்வப் ஜபமாது அடைக்கித் 
துரத்துவது வழக்கஜம ஒழியேக் கூண்ஜடைமாடு 
சிடறப் பிடிப்பது வழக்கமிலடல.

அந்த முடறயிலதமான் இப்ஜபமாது குமரன் 
நமபியும வசயேற்படை விருமபினைமான்.

எனைஜவ முதலில ஜசமாதடனைவசய்து முடித்த 
மரக்கலத்டத - அப்படிஜயே ஆந்டதக்கண்ணன் 
முதலியேவர்கள் தப்பி ஓடுவதற்குக் 
வகமாடுத்துவிடைலமாம என்பது குமரன் நமபியின் 
எண்ணமமாயிருந்தது.

“சிடறப்பட்டை கடைமபர்கடளையும 
அவர்களுடடையே தடலவனைமானை 



ஆந்டதக்கண்ணடனையும இங்கு அடழத்து 
வமாருங்கள்” என்ற தன் வீரர்களுக்கு அவன் 
கட்டைடளையிட்டைமான்.

ஆந்டதக்கண்ணன் டககள் பிணிக்கப்பட்டுத் தன்
எதிஜர வகமாண்டுவரப் பட்டைஜபமாது “நீ 
வகமாடுங்ஜகமாளுரிலிருந்து சிடறப் பிடித்துக் 
வகமாண்டுவந்த இரத்தினை வணிகர் மகள் 
அமுதவலலிடயே எந்தக் கப்பவில அடடைத்து 
டவத்திருக்கிறமாய் என்படத மடறக்கமாமல 
உடைஜனை வசமாலலிவிடுவது உனைக்கும நலலது 
எனைக்கும நலலது” என்ற அவடனை ஜநமாக்கிச் 
சீறினைமான் குமரன் நமபி.

இந்த வினைமாடவச் வசவிமடுத்ததும 
ஆந்டதக்கண்ணனின் உருண்டடை விழிகளில 
கனைல பறந்தது.

“என்னை உளைறல இது படடைத்தடலவஜர? 
வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குள் வருவதற்கு முன்ஜப 
எங்கள் கதி இப்படி ஆகிவிட்டைது. நமாங்களைமாவது 
இரத்தினை வணிகர் மகடளைச் 
சிடறப்பிடிப்பதமாவது நமாங்களைலலவமா இப்ஜபமாது
உங்களிடைம சிடறப்பட்டுத் தவிக்கிஜறமாம? 
அப்படியிருக்குமஜபமாது படடைத்தடலவர் கூறம 



வசய்திகள் புதுடமயேமாக அலலவமா 
இருக்கின்றனை?” என்ற வகமாதிப்ஜபமாடு கூறினைமான் 
அவன்.

ஆனைமாலும குமரன் நமபிக்கு அவன் கூறியேதில 
உடைஜனை நமபிக்டக உண்டைமாகவிலடல. மீண்டும 
இடரந்து கூப்பமாடு ஜபமாட்டைமான். “கடைமபர்கள் 
வகமாள்டளையேடிப்பமார்கள் என்றதமான் இதுவடர 
ஜகள்விப்பட்டிருந்ஜதன். இப்ஜபமாஜதமா அவர்கள் 
வபமாய் வசமாலலுவமார்கள் என்றம வதரிகிறது.”

“ஜகமாடழகள்தமான் வபமாய்கடளைச் 
வசமாலலுவமார்கள். கடைமபர்கள் என்றஜம 
ஜகமாடழகளைமாக இருந்ததிலடல. உங்கள் 
வகமாடுங்ஜகமாளுர் இரத்தினை வணிகரின் விடல 
மதிப்பற்ற இரத்தினைங்கடளையும 
முத்துக்கடளையும மணிகடளையும அடவகள் 
நிடறந்திருக்கும வணிகக் கிடைங்குகடளையும 
வகமாள்டளையேடிக்கும ஆடச எங்களுக்கு உண்டு 
அடத நீங்களும அறிவீர்கள், உலகஜம அறியும. 
ஆனைமால நீங்கள் ஏஜதமா புதுக்கடதடயே அலலவமா 
வசமாலலுகிறீர்கள்? வகமாடுங்ஜகமாளுர் இரத்தினை 
வணிகரின் மகடளை நமாங்கள் சிடறப்பிடித்து 
வந்திருப்பதமாக நீங்கள் கூறவது விஜநமாதமமாக 
அலலவமா இருக்கிறது! அப்படி ஒரு வணிகரின் 



மகடளைச் சிடறப்பிடித்து எங்களுக்கு என்னை 
ஆகஜவண்டும?” என்ற ஆந்டதக்கண்ணனும 
பிடிவமாதமமாக மறத்துக் கூறினைமான்.

அவன் வமார்த்டதகடளை நமபுவடதவிடை எலலமா 
மரக்கலங்கடளையும ஜசமாதித்துப் 
பமார்த்துவிடுவஜத நலலவதன்ற ஆந்டதக் 
கண்ணனும அவன் ஆட்களும 
நின்றவகமாண்டிருந்த மரக் கலத்டத 
முதலிஜலஜயே ஜசமாதடனை வசய்துவிட்டை 
கமாரணத்தமால ஜவற மரக்கலங்கடளை குமரன் 
நமபியும அவன் ஆட்களும ஜசமாதடனையிடைத் 
வதமாடைங்கினைமார்கள்.

நிதமானைமமாகவும வபமாறடமயேமாகவும, ஒரு 
மரக்கலம விடைமாமல ஜதடித் துடளைத்துப் 
பமார்த்தும-அமுதவலலிடயேக் கமாணவிலடல. 
கடைமபர்கள் வபமான்வமானி முகத்துவமாரத்தின் 
வழியேமாக நகருக்குள் வந்து அமுதவலலிடயேச் 
சிடறப்பிடித்துக்வகமாண்டு ஜபமாயிருந்தமால 
நிச்சயேமமாக அவர்களுடடையே வகமாள்டளை 
மரக்கலங்களில ஏதமாவது ஒன்றிலதமான் 
டவத்திருக்க ஜவண்டும. 
இத்தடனைமரக்கலங்களில எதிலும அவள் 
இலடல என்றவுடைன் குமரன் நமபியின் 



மனைத்தில சந்ஜதகம எழுந்தது.

அடமச்சர் அழுமபிலஜவளும அவருடடையே 
அந்தரங்க ஒற்றர்களும எதற்கமாக இப்படி ஒரு 
வபமாய்டயேத் தன்னிடைம கூறினைமார்கள் என்படத 
அவனைமால புரிந்து வகமாள்ளை முடியேவிலடல.

‘உண்டமயில அப்படிஜயே ஆந்டதக்கண்ணன் 
அமுதவலலிடயேச் சிடறப்படித்திருந்தமாலும 
இப்ஜபமாது, தமான் அவன் பயேன் 
படுத்துவதற்வகன்ற வகமாடுத்திருக்கும அந்த 
ஒஜர ஒரு மரக்கலத்தின் மூலமமாகத்தமான் 
அவடளைத் தன்னுடடையே தீவுக்குக் வகமாண்டு 
ஜபமாகமுடியும. அவனுடடையே கூட்டைஜமமா 
இப்ஜபமாது மிகமிகச் சிறிதமாகிச் சிடறப்பட்டு 
விட்டைது. அந்தக் கூட்டைத்திலும வபண்கள் 
யேமாருஜம இலடல. இருந்தமாலும அவர்கடளைக் 
குமரன் நமபி அறியேமாமல இப்ஜபமாது 
ஆந்டதக்கண்ணன் திருப்பி அடழத்துச் வசலல 
வமாய்ப்ஜப இலடல. எனைஜவ ஏஜதமா ஒரு 
கமாரணத்திற்கமாக அடமச்சர் அழுமபிலஜவளும, 
அவருடடையே அந்தரங்க ஒற்றர்களும தன்னிடைம 
உண்டமடயே மமாற்றிஜயேமா திரித்ஜதமா கூறியிருக்க 
ஜவண்டுவமன்ற குமரன் நமபிக்குத் 
ஜதமான்றியேது.



குமரன் நமபி - ஆந்டதக்கண்ணடனையும, 
அவனுடைனிருந்தவர்கடளையும ஒஜர ஒரு 
மரக்கலத்துடைன் விட்டுவிட்டு ஏடனையே 
மரக்கலங்களுக்குத் தீ டவக்க ஏற்பமாடு வசய்தமான்.
தீயும டவக்கப்பட்டைது. அடதவிடைக் 
கடுங்ஜகமாபத்தீயுடைன் வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குத் 
திருமபினைமான்.

மறநமாள் - அடமச்சர் அழுமபில ஜவடளைக் கமாண 
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்குச் வசன்றமான்.
-----------



19. குமரனின் ஜகமாபம

கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரர்களைமாகியே கடைமபர்கடளைத் 
துரத்தியேஜதமாடு மட்டுமின்றி அவர்களுடடையே 
ஒஜரஒரு மரக்கலத்டதத் தவிர ஏடனையே 
மரக்கலங்கள் அடனைத்டதயும வநருப்பிட்டு 
அழித்த குமரன் வகமாடுங்ஜகமாளுரும ஜசரநமாட்டுக் 
கடைற்கடர நகரங்களும அந்த வவற்றிப் 
வபருமிதத்தில ஆழந்திருக்குமஜபமாது தமான் 
மட்டும தீர்க்க முடியேமாத கடுங்ஜகமாபத்ஜதமாடு - 
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகடயே ஜநமாக்கி 
விடரந்தமான்.

அடமச்சர் அழுமபிலஜவள் தன்டனை ஏமமாற்றி 
விட்டைமார் என்ற எண்ணம அவன் மனைத்டதக் 
வகமாதிப்படடையேச் வசய்திருந்தது. 
வகமாடுங்ஜகமாளூர்ப் படடைக்ஜகமாட்டைத்துத் 
தடலவன் என்ற முடறயில அடமச்சரின் 
கட்டைடளைகடளை நிடறஜவற்றக் கடைடமப் 
பட்டைவன் அவன்.

எந்தக் கட்டைடளைடயேயும ஜநரடியேமாக அவர் 
அவனுக்கு இட்டிருக்கலமாம. அப்படி 
இட்டிருந்தமாஜல அவன் அவருடடையே 



கட்டைடளைகடளை நிடறஜவற்றக் 
கடைடமப்பட்டைவன்.

ஆனைமால அவர் இப்படிச் சுற்றி வடளைத்துக் கூறித் 
தன்டனை ஏமமாற்றியேடத அவனைமால 
வபமாறத்துக்வகமாள்ளை முடியேவிலடல. அடமச்சர் 
அழுமபில ஜவள் கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரர்களின் 
முற்றடகடயேக் கமாண்பித்து எவ்வளைஜவமா 
பரபரப்புக் கமாட்டினைமாலும - அந்த வவற்றிடயே 
வமாங்கிக்வகமாடுத்த முயேற்சியும சமாதுரியேமும 
தன்னுடடையேடவஜயே என்படதக் குமரன்நமபி 
நன்கு உணர்ந்திருந்தமான்.

எனைஜவதமான் அவனுக்கு அடமச்சர் 
அழுமபிலஜவள் ஜமல வபமாறத்துக்வகமாள்ளை 
முடியேமாத ஜகமாபம வந்தது.

ஜவளைமாவிக்ஜகமாமமாளிடகடயேவிடை உலகம 
பரந்தது-விரிந்தது என்ற உணர்டவ 
அடமச்சருக்கு உண்டைமாக்கிக் கமாட்டைஜவண்டும 
ஜபமாலத் துடி துடிப்பமாக இருந்தது அவனுக்கு.

அழுமபிலஜவளின் ஜமலும, ஜவளைமாவிக்ஜகமா 
மமாளிடகயின் கட்டைடளைகள் ஜமலும அவனுக்கு 
நமபிக்டகயும பயேபக்தியும உண்டுதமான்.



ஆனைமால அதற்கமாக அடமச்சரிடைமும 
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயிடைமும 
ஏமமாந்துஜபமாகிற அளைவு தமாழ்ந்துவிடை 
விருமபவிலடல அவன்.

தடலநகரிலும வகமாடுங்ஜகமாளுரிலும படடைகள் 
குடறவமாக இருந்த சமயேத்தில மிகவும 
கடுடமயேமானை கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரர் 
முற்றடகடயே மீட்டு நமாட்டுக்கு வவற்றி 
ஜதடிக்வகமாடுத்திருக்கிறமான் அவன். அவடனை ஒரு
வபமாருட்டைமாக மதிக்கமாமல ஏமமாற்றகிற எந்தக் 
கமாரியேங்கடளையும இப்ஜபமாது அவன் 
வபமாருட்படுத்த முடியேமாது.

ஜவளைமாவிக்ஜகமாமமாளிடகடயே அவன் 
அடடைந்தஜபமாது இன்றம அடமச்சடர உடைஜனை 
சந்திக்க முடியேவிலடல. வடைதிடசக் 
குயிலமாலுவப் ஜபமாரில வவற்றிவபற்றப் 
வபருமபடடையுடைன் வஞ்சிமமா நகருக்குத் திருமப 
வந்து வகமாண்டிருக்கும ஜபரரசர் 
வசங்குட்டுவடரயும, வபரும படடைத் 
தடலவனைமானை விலலவன் ஜகமாடதடயேயும 
சிறப்பமாக வரஜவற்பதற்கமானை ஏற்பமாடுகடளை 
மந்திரச் சுற்றத்தினைருடைன் கலந்து ஜபசிக் 



வகமாண்டிருந்தமார் அடமச்சர் அழுமபிலஜவள்.

நமாட்டுக்கும, கடைற்கடரஜயேமார நகரங்களுக்கும 
உடைனைடியேமானை ஆபத்திடனைத் தரவலல 
கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரர்கடளை விரட்டியேடித்து 
வவற்றிவமாடக சூடிக்வகமாண்டு வந்திருக்கும 
தன்டனை ஏவனைன்ற ஜகட்கஜவமா எதிர்வகமாண்டு 
வரஜவற்கஜவமா மனிதர்களிலடல என்படத 
அவன் அப்ஜபமாது உணர்ந்தமான்.

அந்த உணர்வு அவன் மனைத்டதப் 
புண்படுத்தினைமாலும அழுமபிலஜவடளைச் சந்தித்த
பின்ஜப வகமாடுங்ஜகமாளுர் திருமபுவது என்ற 
வபமாறடமஜயேமாடு கமாத்திருந்தமான் அவன்.

கடைமபர்கடளை இதற்குமுன் பலமுடற 
வவன்றவர்கள் யேமாவரும இவ்வளைவு குறகியே 
கமாலத்தில குறகியே படடை வசதிகளின் துடண 
வகமாண்டு வவன்றஜத இலடல.

வபருமன்னைர் வசங்குட்டுவர் ஜகமாநகரில 
இலலமாத சமயேத்தில இத்தடகயே வவற்றிச் 
வசயேடல அவன் புரிந்திருக்கிறமான் என்பது 
இன்னும சிறப்பமானை கமாரியேம. அந்தச் சிறப்பமானை 
கமாரியேத்துக்கமாகக் வகமாடுங்ஜகமாளுரில 



பலலமாயிரக்கணக்கமானைவர்கள் அவடனைக் 
வகமாண்டைமாடைக் கமாத்திருந்தும - அவன் 
அடவகடளை எலலமாம விட்டுவிட்டு வஞ்சிமமா 
நகரத்தின் ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயில 
அடமச்சர் அழுமபிலஜவடளைத் ஜதடி 
வந்திருந்தமான்.

ஜதமாற்ஜறமாடியே கடைமபர்கடளைஜயேமா 
ஆந்டதக்கண்ணடனைஜயேமா சந்ஜதகிக்க 
ஒன்றமிலடல என்றம ஜதமான்றியேது. 
அடமச்சஜரமா அவருடடையே அந்தரங்க 
ஊழியேர்கஜளைமா கூறியேபடி வகமாடுங்ஜகமாளுர் 
இரத்தினை வணிகர் மகள் அமுதவலலிடயே 
ஆந்டதக் கண்ணன் சிடறப்பிடித்து டவத்திருக்க 
முடியுமமானைமால - அவனுடடையே மரக்கலங்கள் 
அடனைத்டதயும டகப்பற்றித் தமான் 
ஜசமாதடனையிட்டைஜபமாது அவள் கிடடைத்திருக்க 
ஜவண்டும. அப்படியிலலமாததமாலதமான் அடமச்சர்
அழுமபிலஜவளின் ஜமல அவனுடடையே 
ஜகமாபவமலலமாம திருமபியேது.

ஆந்டதக் கண்ணன் கூறியேதிலிருந்து - அவஜனைமா 
அவனுடடையே ஆட்கஜளைமா - 
வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குள் வந்து எடதயும கடைத்த 
முடியேவிலடல என்ற வதரிந்தது.



ஆகஜவ அமுதவலலிடயே அவஜனைமா 
அவனுடடையே ஆட்கஜளைமா சிடறப்பிடித்திருக்க 
வழிஜயேயிலடல. சிடறப்பிடித்துவிட்டு 
தன்னிடைம மடறக்கஜவமா, வபமாய் வசமாலலஜவமா 
கடைமபர்களைமால முடியேமாது என்பதும குமரன் 
நமபிக்குத் வதரிந்தது.

கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரர்களிடைமிருந்து நகரத்டத 
மீட்கத் தன்டனை முதன் முதலமாக அடமச்சர் 
கூப்பிட்டைனுப்பியேஜபமாது ஜவளைமாவிக்ஜகமா 
மமாளிடகக்கு வந்ததிலிருந்த இந்த விநமாடிவடர 
நிகழ்ந்தவற்டற ஒன்றவிடைமாமல சிந்திக்கத் 
வதமாடைங்கினைமான் குமரன் நமபி.

முதன் முதலமாக அவடரச் சந்தித்தவுடைன் 
கடைற்வகமாள்டளைக் கமாரர்களின் கடைல 
முற்றடகடயேப் பற்றி எதுவுஜம விசமாரிக்கமாமல, 
வகமாடுங்ஜகமாளுர்ப் படடைக்ஜகமாட்டைத்திற்கு 
அருகிலுள்ளை பூந்ஜதமாட்டைத்டதப்பற்றி அடமச்சர் 
தன்னிடைம விசமாரித்தடத நிடனைவு கூர்ந்தமான் 
அவன். அப்படி அவர் தன்டனை விசமாரித்த 
நமாடளைக்கு முந்தியேநமாள் மமாடல ஜவடளையிலதமான்
அஜத பூந்ஜதமாட்டைத்தில வகமாடுங்ஜகமாளுர் 
இரத்தினை வணிகர் மகள் அமுதவலலிடயேச் 



சந்தித்துப் ஜபசிக்வகமாண்டிருந்தடத அறிந்து 
அவர் அவ்வமாற ஜகட்டைமாரமா என்றறியே 
முடியேமாமல - அப்ஜபமாது தனைக்கு ஒருவிதமமானை 
மனைக் கலக்கம ஏற்பட்டைடதயும நிடனைவு 
கூர்ந்தமான் அவன்.

திடீவரன்ற அவர் அந்தப்பூங்கமாடவப்பற்றிக் 
ஜகட்டைதும தமான் நமாக் குழறிப்ஜபமாய் அவருக்கு 
மறவமமாழி கூறமுடியேமாமல திடகத்த 
ஜவடளையில, ‘என் வயேதுக்கும முதுடமக்கும 
இப்படிப்பட்டை அழகியே பூங்கமாக்களில பிரியேம 
டவப்பது அவ்வளைவமாகப் வபமாருத்தமிலடல 
என்ற உனைக்குத் ஜதமான்றலமாம குமரமா! 
பூங்கமாக்கடளையும வபமாழிலகடளையும 
உன்ஜபமான்ற மீடச அருமபும பருவத்து வமாலிபப்
பிள்டளைகள்தமான் நன்றமாக அநுபவிக்க முடியு 
வமன்றமாலும என்ஜபமான்ற முதியேவர்களுக்கு 
இயேற்டகயேழகின் ஜமலுள்ளை பிரியேம ஒருநமாளும 
ஜபமாய்விடுவதிலடல’ என்ற அவடனை ஜநமாக்கி 
விஷமமமாகச் சிரித்துக் வகமாண்ஜடை ஜமலும 
வினைமாவினைமார் அவர்.

முன்நிற்கும படடைக்ஜகமாட்டைத்துக் கடைடமகடளை 
மறந்துவிட்டு அதற்குப் பக்கத்திலுள்ளை 
மலர்ப்வபமாழிவில தமான் அமுதவலவிடயேச் 



சந்தித்துப் ஜபசிக் வகமாண்டிருந்தடத அறிந்து 
டவத்துக் வகமாண்டுதமான் அவர் இப்படித் 
தன்னிடைம அங்கதமமாகப் ஜபசுகிறமாஜரமா என்ற 
அச்சம அன்ற அவடனைப் பிடித்தமாட்டியேது. 

அந்த அச்சத்துடைனும பதற்றத்துடைனுஜம அன்ற 
அவருக்கு மறவமமாழிகடளைச் வசமாலலிக் 
வகமாண்டிருந்தமான் அவன். இன்ஜறமா அவன் 
வந்திருக்கும நிடலடம முற்றிலுஜம ஜவறமானைது.

முன்பு ஜகமாநகருக்கு வந்த ஜவடளைகளில 
எலலமாம - ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயின் ஜமலும
அடமச்சர் அழுமபிலஜவளின் ஜமலும இனைம 
புரியேமாத அச்சமும, பிரமிப்பும, மடலப்பும 
அவனுள் நிரமபியிருந்தனை.

இன்ஜறமா அடமச்சர் தன்டனை ஏமமாற்றிவிட்டைமார் 
என்ற ஆத்திரம மட்டுஜம அவனுள் 
நிரமபியிருந்தது. ஆத்திரத்தில அச்சம, பிரமிப்பு, 
மடலப்பு ஆகியே பிற உணர்வுகள் யேமாவும 
அடிபட்டுப் ஜபமாய்விட்டிருந்தனை.

ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக அவடனை 
அச்சுறத்தவிலடல; ஆத்திரமூட்டியேது. அங்ஜக 
வந்தவுடைஜனை அவன் அடமச்சடரச் சந்திக்க 



முடியேவிலடல என்பது ஆத்திரத்டத ஜமலும 
ஜமலும வளைர்ப்பதற்குக் கமாரணமமாக அடமந்தஜத
தவிரக் குடறக்க விலடல. அவன் இவ்வமாற 
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயின் தடல வமாயிலில 
ஆத்திரத்ஜதமாடு உலமாவிக் வகமாண்டிருந்த 
ஜவடளையில ஜவடளை வதரியேமாமல வலியேனும 
பூழியேனும அவடனைச் சந்திக்க வந்து 
ஜசர்ந்தமார்கள். முடறக்கமாக அவடனைப் 
பமாரமாட்டைவும வசய்தனைர்.

“எங்கள் மனைமமார்ந்த பமாரமாட்டுதலகடளைத் 
தங்களுக்குத் வதரிவித்துக் வகமாள்கிஜறமாம படடைத்
தடலவஜர! கடைற் வகமாள்டளைக்கமாரர்கடளை 
இவ்வளைவு விடரவில வவற்றி வகமாண்டு மீண்டை 
தங்கள் திறடமடயே எவ்வளைவு பமாரமாட்டினைமாலும 
தகும” என்ற அவர்கள் இருவரும பமாரமாட்டைத் 
வதமாடைங்கியேஜபமாது அந்தப் பமாரமாட்டடைப் 
புறக்கணித்தமாற்ஜபமால அலட்சியேமமாயிருந்து 
விட்டைமான் குமரன் நமபி, வலியேனும பூழியேனும 
இந்த அலட்சியேத்டத எதிர்பமார்க்கவிலடல.

“திறடமடயேப் பமாரமாட்டுகிறவர்கள் எந்த 
அளைவுக்கு மனைப்பூர்வமமாகப் பமாரமாட்டுகிறமார்கள் 
என்ற வதரிந்து வகமாள்ளைமாமல சில ஜவடளைகளில 
பமாரமாட்டுக்கடளைக்கூடை ஏற்றக் வகமாள்ளை 



முடிவதிலடல” என்ற படடைத் தடலவன் தன் 
வமார்த்டதகளைமால அவர்கடளைச் சமாடினைமான்.

அவர்களுக்கு அவனுடடையே ஆத்திரத்தின் 
கமாரணம புரியே விலடல. ஜமஜல அவனுடைன் 
வதமாடைர்ந்து உடரயேமாடை விருமபவிலடல. 
ஆதலமால அவர்கள் அங்கிருந்து 
வசன்றவிட்டைனைர்.

சீற்றமடடைந்த சினைஜவங்டகடயேப்ஜபமால அவன் 
மட்டுஜம தனியேமாக ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக 
முன்றில உலமாவத் வதமாடைங்கியிருந்தமான்.
------------



20. மன்னைர் வருகிறமார்

நீண்டை ஜநரம ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக 
முன்றிஜல நடைந்து நடைந்து கமாலகள் ஓய்ந்து 
எங்கமாவது சிறிது ஜநரம உட்கமாரலமாம என்ற 
குமரன் நமபி நிடனைத்தஜபமாது அவன் முற்றிலும 
எதிர்பமாரமாத விதமமாக அடமச்சர் 
அழுமபிலஜவஜளை அங்கு வந்து விட்டைமார்.

“படடைத் தடலவனுக்கு எலலமா மங்கலங்களும 
நிடறயுமமாக ! வபருமன்னைரும வபருமபடடைத் 
தடலவரும, படடைகளும ஜகமாநகரில இலலமாத 
ஜவடளையில வகமாடுங்ஜகமாளூர்ப் படடைக் 
ஜகமாட்டைத்திலுள்ளை மிகச் சில வீரர்கடளைக் 
வகமாண்ஜடை கடைற் வகமாள்டளைக்கமாரர்களின் 
முற்றடகடயே முறியேடித்த உன் திறடமடயே 
எவ்வளைவு பமாரமாட்டினைமாலும தகும. இந்த வவற்றி 
தந்திரமமானை வவற்றி, சமாமர்த்தியேமமானை வவற்றி” 
என்ற வமாய் நிடறயேப் பமாரமாட்டிக் வகமாண்ஜடை 
அவனைருகில வந்த அடமச்சர் தன்னுடடையே 
பமாரமாட்டுக்கள் அவன் முகத்தில எந்தவிதமமானை 
மலர்ச்சிடயேயும மகிழ்ச்சிடயேயும 
உண்டைமாக்கமாதடதக் கண்டு திடகத்தமார்.



ஆயினும திடகப்டப வவளிக்கமாட்டிக் 
வகமாள்ளைமாமல “மமாமன்னைரும, படடைத்தடலவர் 
விலலவன் ஜகமாடதயும படடைகளும 
குயிலமாலுவப் ஜபமாரில வவற்றி வபற்றத் திருமபி 
வந்து வகமாண்டிருக்கிறமார்கள். நீலமடலயில 
தற்சமயேம அவர்கள் பமாடியிறங்கியிருப்பதமாகத் 
வதரிகிறது. அஜநகமமாக இன்னும இரண்டு நமாள் 
பயேணத்தில அவர்கள் இங்ஜக ஜகமாநகருக்கு 
வந்துவிடைக்கூடும! மமாமன்னைர் 
வசங்குட்டுவடரயும, படடைத் தடலவடரயும 
ஜசரநமாட்டுப் படடைவீரர்கடளையும வவற்றி 
வீரர்களைமாக வரஜவற்க நம நகரம விழமாக் ஜகமாலம 
பூணப் ஜபமாகிறது” என்ற ஜவற திடசக்குப் 
ஜபச்டச மமாற்றினைமார்.

அடதக்ஜகட்டும வகமாடுங்ஜகமாளூர்ப் 
படடைக்ஜகமாட்டைத்துத் தடலவன் அதிகம 
ஜபசமாமல, “அரசர் வபருமமானும படடைகளும 
வவற்றிவமாடக குடிக் ஜகமாநகருக்குத் 
திருமபுகிறமார்கள் என்படத அறிந்து மகிழ்கிஜறன்
அடமச்சஜர!” என்ற மட்டும அளைவமாக 
மறவமமாழி கூறினைமான்.

“மன்னைரின் வடைதிடசப் படடைவயேடுப்பு ஒன்டற 
மட்டும இலடல, எங்கும படடைவயேடுக்கமாமஜல 



கடைமபர்கடளை நீ வவன்ற வவற்றிடயேயும 
ஜசர்த்ஜத நமாம இங்ஜக வகமாண்டைமாடைஜவண்டும 
குமரமா! இப்ஜபமாது நமாம வகமாண்டைமாடை ஜவண்டியே 
வவற்றிகள் ஒன்றலல குமரமா இரண்டு 
வவற்றிகடளையுஜம நமாம வகமாண்டைமாடை 
ஜவண்டும” என்ற அடமச்சர் கூறியேஜபமாது,

“நமான் வபற்றதும ஒரு வவற்றி எனை நீங்கள் 
வகமாண்டைமாடை முன் வந்திருப்பது தங்கள் 
கருடணடயேக் கமாண்பிக்கிறது அடமச்சஜர!” 
என்ற ஜவகமமாக உடைன் மறவமமாழி கூறினைமான் 
குமரன் நமபி.

தந்திரமமானை அவனுடடையே இந்த விநயேத்தின் 
வபமாருள் அவருக்கு உடைஜனை விளைங்கவிலடல.

“ஏன் அப்படிச் வசமாலகிறமாய் குமரமா?” என்ற 
அவன் கண்களில மின்னும உணர்ச்சி 
ஜரடககடளைக் கவனித்தபடிஜயே அவடனைக் 
ஜகட்டைமார் அடமச்சர் அழுமபிலஜவள்.

குமரன் நமபிஜயேமா ஆத்திரத்தின் கமாரணமமாகக் 
கட்டுப்பமாடைற்ற மனைநிடலயில இருந்தமான் 
அப்ஜபமாது. எனைஜவ அவனைமாலும அடமச்சடர 
எதிர்வகமாண்டு வபமாருத்தமமானை மறவமமாழி 



கூறிவிடை முடியேவிலடல.

சிறிது ஜநரம ஒருவர் மனைநிடலடயே ஒருவர் 
எடடைஜபமாடும முயேற்சியில வமளைனைமமாகக் 
கழிந்தது. அந்த விருமபத்தகமாத 
வமளைனைத்திற்குப்பின் குமரஜனை ஜபசினைமான்.

“கடைமபர்கடளை வவன்ற துரத்தியே வபருடம 
எனைக்ஜக உரியேதமா அலலது அடமச்சர் 
வபருமமானுக்குரியேதமா என்பதுதமான் எனைக்குப் 
புரியேவிலடல. ஏவனைன்றமால இந்த வவற்றியில 
நமான் ஒரு சமாதுரியேமமானை கருவியேமாகப் 
பயேன்படுத்திக் வகமாள்ளைப் 
பட்டிருக்கிஜறஜனையேலலமாமல - நமபிக்டகக்குரியே
படடைத் தடலவனைமாகஜவமா வவற்றிக்குரியே 
வீரனைமாகஜவமா பயேன்படுத்திக் 
வகமாள்ளைப்படைவிலடல என்ற வதரிகிறது. 
ஒருவடனை நமபிக்டகஜயேமாடு ஜபமாற்றவது ஜவற 
கருவியேமாகப் பயேன்படுத்திக்வகமாண்டு அதன் 
மூலம வவற்றி வபற்றபின் பமாரமாட்டுவது ஜவற.”

“இப்படிவயேலலமாம நீயேமாக நிடனைத்தமால அதற்கு 
நமான் என்னை வசய்யேமுடியும குமரமா?”

“இலடல! நிச்சயேமமாக இதில கற்படனை எதுவுஜம 



இலடல. நடைந்த நிகழ்ச்சிகளிலிருந்து இடத நமான்
அனுமமானிக்கிஜறஜனைவயேமாழியே கற்படனை எதுவும
வசய்யேவிலடல.”

“எந்த அளைவு கற்படனை? எந்த அளைவு அநுமமானைம 
என்படதப் படடைத் தடலவனைமாகியே நீஜயே 
கூறிவிட்டைமால நலலது குமரமா”

“அடமச்சர் வபருமமாஜனை! ஜகள்வியிலும மறபடி 
தந்திரம ஜவண்டைமாம. வவளிப்படடையேமாகஜவ 
ஜகளுங்கள்; ஜபமாதும. கற்படனை எதுவும 
இலடல, அநுமமானைம மட்டுஜம உண்டு” என்ற 
கூறியே பின்பும, “எந்தளைவு கற்படனை? எந்தளைவு 
அநுமமானைம? என்ற நீங்கள் ஜகட்பது என்டனைப் 
வபமாறியில சிக்க டவக்கச் வசய்யும முயேற்சியேமாக 
இருக்கிறது என்படத இந்தக் கணத்தில நமான் 
உணர்கிஜறன்.”

“மிகவும நலலது படடைத்தடலவமா! 
கற்படனைக்கும அநுமமானைத்துக்கும என்னை 
ஜவறபமாடு என்படதயேமாவது நீ அறிவமாய் 
அலலவமா?”

“அடத அறிவதற்கு நமான் தத்துவ ஞமானிஜயேமா, 
தர்க்க சமாத்திர வலலுநஜனைமா இலடல. நமான் ஒரு 



வவறம படடைவீரன். படடை வீரனுக்குத் தர்க்க 
சமாத்திரத்தில அதுமமானைத்திற்கும, கற்படனைக்கும 
உள்ளை ஜவறபமாடுகள் என்வனைன்னை என்பது 
வதரிந்திருக்க ஜவண்டியேது அவசியேவமன்ற 
தமாங்கள் கருதுவீர்களைமாயின் அவற்டற வதரிந்து 
டவத்திரமாதது என் குற்றவமன்ஜற நமான் ஒப்புக் 
வகமாள்ளை ஜவண்டியிருக்கும. அவ்வமாற நமான் 
வசய்யே ஜவண்டுவமன்ற நீங்கள் 
எதிர்பமார்க்கிறீர்களைமா அடமச்சஜர?”

“நமான் எடதயுஜம உன்னிடைம இருந்து 
எதிர்பமார்க்கவிலடல குமரமா! கமாரணங்கடளை 
டவத்து முடிவு வசய்வது அதுமமானைம. 
கமாரணங்கள் இலலமாமஜல முடிவு வசய்வது 
கற்படனை. என்டனைப் பற்றி நீ வசய்திருக்கும 
முடிவுகள் ‘அநுமமானைங்களைமா’ ‘கற்படனைகளைமா’ 
என்படத இப்ஜபமாது நீ வதளிவு வசய்துவிடை 
இயேலும என்வறண்ணுகிஜறன். ஏவனைன்றமால, 
கற்படனைக்கும அநுமமானைத்துக்கும 
இடடையிலுள்ளை ஜவறபமாட்டடை நமாஜனை கூறி 
முடித்துவிட்ஜடைன்.”

“நீங்கள் கூறியேபடிஜயே டவத்துக் வகமாண்டைமாலும 
உங்கடளைப் பற்றியே என் முடிவுகள் 
அநுமமானைங்கள்தமான் அடமச்சஜர!” என்ற அவன் 



உறதியேமாக மறவமமாழி கூறினைமான். ஜபச்சு ஒரு 
கடுடமயேமானை திருப்பத்டத அடடைந்திருந்தது. 
அடமச்சரும தளைர்ந்து விடைவிலடல.

“உள்ஜளை ஜபமாய்ப் ஜபசலமாம வமா”- என்ற 
அவடனை உள்ஜளை அடழத்துச் வசன்றமார் 
அடமச்சர்.

அந்த ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயின் உள்ஜளை 
வசன்ற எடத விவமாதித்தமாலும அது 
அடமச்சருக்குச் சமாதகமமாக முடியுவமன்ற 
உணர்வு ஒன்ற குமரனுக்கு உள்ளுற இருந்தது.

முதலில அவன் தயேங்கியும அவர் வற்புறத்தி 
உள்ஜளை அடழத்துச் வசன்றவிட்டைமார். 
குமரனைமாலும அந்த மமாளிடகக்குள் வசன்றவுடைன் 
மனைத்தில ஏற்படும 
தமாழ்வுமனைப்பமான்டமடயேயும பிரடமடயேயும 
தவிர்க்க முடியேவிலடல.
---------



21. வவற்றி மங்கலம

ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்குள்ஜளைஜயே 
படடைத்தடலவன் குமரன் நமபிடயே அடழத்துச் 
வசன்றவுடைன் அடமச்சர் அழுமபிலஜவள் 
வதளிவமானை குரலில அவனிடைம வினைமாவினைமார்.

“கடைற் வகமாள்டளைக்கமாரர்களைமாகியே கடைமபர்கடளைத்
துரத்திக் வகமாடுங்ஜகமாளுடரயும, ஜசர நமாட்டுக் 
கடைற்கடர நகரங்கடளையும கமாப்பமாற்றமமாற, 
உனைக்கு நமான் கட்டைடளையிட்டைதில எந்த இடைத்தில
எந்த விதத்தில தந்திரம இருக்குவமன்ற நீ 
அநுமமானித்தமாய்? உன்டனை நமான் கருவியேமாக 
மட்டுஜம பயேன் படுத்திக் வகமாண்ஜடைன் என்ற நீ 
எவ்வமாற கூறமுடியும?”

“தக்க கமாரணங்கஜளைமாடு கூற முடியுமமாயினும - 
உங்களுடடையே இந்தக் ஜகள்விக்கு மறவமமாழி 
கூறமுன் உங்கடளை நமான் சில ஜகள்விகள் ஜகட்க 
ஜவண்டும. அதற்கு வமாய்ப்பளிப்பீர்கள் 
அலலவமா?” என்ற அடமச்சடரப் பதிலுக்கு 
வினைமாவினைமான் வகமாடுங்ஜகமாளூர்ப் 
படடைக்ஜகமாட்டைத்துத் தடலவன்.



அடமச்சர் அழுமபிலஜவள் சில கணங்கள் 
தயேங்கியே பின், “என்டனை ஜகள்விகள் ஜகட்க 
உனைக்கு உரிடமயிலடல என்ற நமான் 
கூறமுடியேமாது. உன் ஜகள்விகடளை நீ இப்ஜபமாஜத 
என்டனைக் ஜகட்கலமாம” என்றமார்.

உடைஜனை அங்கு நிலவியே அடமதிடயேத் 
வதமாடைர்ந்து அந்த அடமதிடயேக் கிழிப்பது 
ஜபமான்ற உரத்த குரலில குமரன் நமபி 
ஜபசலமானைமான்:

“மஜகமாடதக் கடரயில 
கடைற்வகமாள்டளைக்கமாரர்களின் பயேம 
அதிகமமாகியேதும முதன்முடறயேமாக நீங்கள் 
என்டனை இஜத ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்கு 
அடழத்து அனுப்பினைர்கஜளை, அப்ஜபமாது இங்ஜக 
நமமிருவருக்கும இடடைஜயே நிகழ்ந்த சில 
உடரயேமாடைலகடளை இன்ற மீண்டும நிடனைவூட்டை 
ஜவண்டியே நிடலயிலிருக்கிஜறன்.” 
“வகமாடுங்ஜகமாளூரிஜலஜயே அழகிற் சிறந்த 
வபண்வணமாருத்திடயேக் கடைற் 
வகமாள்டளைக்கமாரர்கள் வகமாண்டுஜபமாய் 
விட்டைமார்கள். அடத நிடனைக்குமஜபமாதுதமான் 
வருத்தமமாக இருக்கிறது” என்ற கூறி அன்டறக்கு
இருந்தமாற் ஜபமாலிருந்து என்டனைப் 



பரபரப்படடையேச் வசய்தீர்கள்.

“அப்படி ஒன்றம நடைந்திருப்பதற்ஜக 
சமாத்தியேமிலடலஜயே? ஏவனைன்றமால நமான் 
அங்கிருந்து புறப்படுமஜபமாஜத வகமாள்டளை 
மரக்கலங்கள் கடைலில வவகுதூரத்தில அலலவமா 
இருந்தனை?” என்ற பரபரப்ஜபமாடு உங்கடளைக் 
ஜகட்ஜடைன் நமான்.

“என்னை நடைந்தது? எப்படி அந்தப் வபண்டணச் 
சிடறப் பிடித்துக் வகமாண்டு ஜபமானைமார்கள் என்ஜற 
வதரியேவிலடல. கடைற் கடரப் பக்கமமாக 
உலமாவச்வசன்ற இரத்தினை வணிகர் மகள் 
அமுதவலலிடயேக் கடைமபர்கள் பிடித்துக் 
வகமாண்டு ஜபமாய் விட்டைதமாக நகர் முழுவதும 
பரபரப்பமாக இருக்கிறது என்ற உறதியேமாகக் 
கூறினிர்கள் நீங்கள்.”

“ஆம! நமான் அவ்வமாற வசமாலலி 
முடிப்பதற்குள்ஜளைஜயே பதற்ற மடடைந்த உன் 
வமாயிலிருந்து 'ஆ' வவன்ற அலறல 
வவளிப்பட்டைது. அடதயும நமான் கவனித்ஜதன். 
ஏன் இவ்வளைவு பதற்றமடடைகிறமாய் குமரமா? 
உனைக்குக் வகமாடுங்ஜகமாளுர் இரத்தினை வணிகர் 
மகள் அமுதவலலிடயேத் வதரியுமமா? என்ற கூடை 



நமான் ஜகட்ஜடைன்.” 

“ஆம! நீங்கள் என்டனைக் ஜகட்டீர்கள். ஆனைமால 
என்னிடைம அப்ஜபமாது நீங்கள் கூறியேதில 
ஒன்றமட்டும வபமாய். வகமாடுங் ஜகமாளுர் 
நகருக்குள் கடைமபர்கள் வரவும இலடல, 
யேமாடரயும கடைத்திக்வகமாண்டு ஜபமாகவும இலடல.
அப்படி எலலமாம ஏஜதமா நடைந்ததமாக நீங்கள் 
என்னிடைம ஏன் கூறினைர்கள் என்பதுதமான் 
எனைக்குப் புரியேவிலடல. கடைமபர்கடளை நமான் 
வவன்ற அவர்கள் மரக்கலங்கடளைச் 
ஜசமாதடனையிட்டைதில யேமாருஜம அவர்களிடைம 
சிடறப்பட்டிருக்கவிலடல என்படதத் வதரிந்து 
வகமாண்ஜடைன். நீங்கஜளைமா அப்படி ஒரு 
வசய்திடயேக்கூறி என் ஆவடலத் தூண்டினீர்கள். 
ஏன் அவ்வமாற வசய்தீர்கள் என்படத நமான் 
அறியேஜவண்டும” என்றமான் குமரன்.

முதலில மறவமமாழி கூறமாமல அவன் முகத்டத 
ஜநமாக்கிப் புன்முறவல பூத்தமார் அடமச்சர் 
அழுமபிலஜவள், பின்பு வமலல அவடனை ஒரு 
ஜகள்வி ஜகட்டைமார்.

“உண்டமயிஜலஜயே நமான் கூறியே வசய்தி உன் 
ஆவடலயும பரபரப்டபயும தூண்டியேது 



அலலவமா?”

“ஆம! ஏன் அவ்வமாற தூண்டை முயேன்றீர்கள் 
என்பதுதமான் இப்ஜபமாது என் ஜகள்வியேமாக 
இருக்கிறது?”

“உன் ஜகள்விக்கு மறவமமாழி கூற இயேலமாத 
நிடலயிலிருக்கிஜறன் குமரமா! ஆனைமால ஒன்ற 
மட்டும நிடனைவு டவத்துக்வகமாள்; ஒரு நமாட்டடை 
ஆபத்தமானை சமயேங்களில கமாப்பதற்கு ஜவண்டியே 
அரசதந்திர முடறகளில எடத 
ஜவண்டுமமானைமாலும அதன் அடமச்சர் 
ஜமற்வகமாள்ளைலமாம.”

“வபமாய்டயேப் ஜபமான்ற ஒன்டறக் கூறவதுகூடை 
அரசதந்திர முடறகளில அடைங்கும என்ற 
இப்ஜபமாதுதமான் முதன் முதலமாகக் 
ஜகள்விப்படுகிஜறன் அடமச்சஜர!”

“எடதப் வபமாய்வயேன்ற வசமாலகிறமாய் நீ”

வகமாடுங்ஜகமாளுர் இரத்தினை வணிகர் மகள் 
அமுதவலலிடயேக் கடைமபர்கள் 
சிடறப்பிடித்துக்வகமாண்டு ஜபமாய்விட்டைமார்கள் 
என்பது வபமாய்வயேன்கிஜறன்.”



“பிடித்துக்வகமாண்டு ஜபமாய்விட்டைமார்கள் என்பது 
உண்டமஜயே. கடைமபர்கள்தமான் பிடித்துக் 
வகமாண்டு ஜபமானைமார்கள் என்ற நமான் உறதியேமாக 
எதுவும கூறவிலடலஜயே? கடைமபர்கஜளை அடதச் 
வசய்திருக்கலமாம என்பது என் அநுமமானைமமாக 
இருந்தது.”

“அநுமமானைமமானை ஒரு வசய்திடயேக் கூறி 
அரசதந்திர முடறகளில ஜதர்ந்த ஒர் அடமச்சர் 
ஒரு படடைத் தடலவனிடைம என்னை பயேடனை 
எதிர்பமார்த்துவிடைமுடியும என்பதுதமான் 
வதரியேவிலடல.”

“எதிர்பமார்த்த பயேன் எனைக்குக் கிடடைத்துத்தமான் 
இருக்கிறது குமரமா! வகமாடுங்ஜகமாளுர் இரத்தினை 
வணிகர் மகள் அமுதவலலிடயேக் கடைமபர்கள் 
சிடறப் பிடித்துக்வகமாண்டு ஜபமானைமார்கள் என்ற 
கூறியேதமாலதமான் என்னைமால இந்த வவற்றிடயேஜயே 
அடடையே முடிந்தது.”

“இப்படி நீங்கள் கூறவதன் குறிப்பு 
என்னைவவன்ற வதரியேவிலடலஜயே?”

“இப்ஜபமாஜத வதளிவமாக உனைக்குத் வதரியேத்தமான் 



ஜவண்டுவமன்றமால அடதச் வசமாலலுவதற்கு 
நமான் தயேங்க ஜவண்டியே அவசியேமிலடல. படடைத்
தடலவனைமாகியே உனைக்கு இந்தப் ஜபமாரில வவற்றி 
கிடடைத்ததற்குக் வகமாடுங்ஜகமாளுர் இரத்தினை 
வணிகர் மகள் அமுதவலலியும ஒரு கமாரணம 
என்படத நீ என்னிடைம மறக்க முடியுமமா?”

“.....”

அடமச்சருக்கு மறவமமாழி கூறமுடியேமாமல 
தயேங்கிக் தடலகுனிந்து - முகத்தில நமாணம 
கவிழ்ந்து சிவக்க நின்றமான் படடைத்தடலவன்.

எந்த எலடலயில நிற்குமஜபமாது அவன் மிகவும 
பலவீனைமமானைவஜனைமா அந்த எலடலயில 
அவடனைக் வகமாண்டுவந்து நிறத்திவிட்டைமார் 
அடமச்சர். அஜதமாடு விட்டுவிடைவிலடல, அவர் 
ஜமலும வதமாடைர்ந்தமார்:

“கடைமபர்களின் கடைல முற்றடகடயேத் 
தகர்ப்பதற்கமானை ஏற்பமாடுகடளைக் கலந்து 
ஜபசுவதற்கமாக முதன்முதலமாகப் படடைத் 
தடலவன் இங்கு அடழக்கப்பட்டைஜபமாது - 
வகமாடுங்ஜகமாளுர் இரத்தினை வணிகரின் மகளிடைம 
தமான் விடடைவபற்றக்வகமாண்டு வந்தமான். அந்த 



அழகியே வபண்ணிடைம வசன்ற தன்னுடடையே 
வவற்றிப் வபருமிதத்டதப் பங்கிட்டுக்வகமாள்ளை 
முடியேவிலடலஜயே என்ற கமாரணத்தினைமாலதமான் 
படடைத் தடலவனுக்கு என்ஜமல ஜகமாபம 
வருகிறது. ஜகமாபம தவிர்க்க முடியேமாததுதமான்.

“உன் தந்டத தமான் குவித்து டவத்திருக்கும 
எலலமா இரத்தினைங்கடளையும பற்றிக் 
கவடலப்படைலமாம. ஆனைமால இந்த 
இரத்தினைத்டதப் பற்றி மட்டும அவர் 
கவடலப்படைஜவண்டியே அவசியேமிலடல” - 
என்ற படடைத்தடலவன் அன்டறக்கு 
விடடைவபறமுன் அமுதவலலிக்கு அபயேமும 
பமாதுகமாப்டபயும நமாட்டு மக்கள் அடனைவருக்கும
அளிப்பதற்கு - அடமச்சர் மற்வறமாரு தந்திரம 
வசய்தமால அது எப்படித் தவறமாகும?

“........”

இப்ஜபமாதும படடைத் தடலவன் மறவமமாழி 
எதுவும கூறமுடியேமாமல தயேங்கிஜயே நின்றமான். 
வமலல வமலல அந்த ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக 
வபரிதமாகி அங்கமாய்த்து வமாய் விரித்துத் தன்டனை 
விழுங்கிக்வகமாண்டிருப்பது ஜபமால உணர்ந்தமான் 
அவன். தன்டனைப்பற்றி அடமச்சருக்கு 



இவ்வளைவு தூரம வதரிந்திருக்க முடியுவமன்ற 
அவன் எதிர்பமார்க்கஜவ இலடல.

“ஜபரரசர் இங்கு திருமபி வவற்றி மங்கலம 
வகமாண்டைமாடுகிறவடர இங்ஜக ஜகமாநகரத்தில 
தங்கி இரு. வவற்றி மங்கல விழமாவில உனைக்குப் 
பரிசளித்துப் பமாரமாட்டைப் ஜபமாகிஜறன்” - என்ற 
தன் எதிஜர தயேங்கித் தடல குனிந்தபடி நின்ற 
வகமாண்டிருந்த படடைத் தடலவடனை ஜநமாக்கிக் 
கமபீரமமானை குரவில கட்டைடளையிட்டைமார் 
அடமச்சர் அழுமபிலஜவள்.

அப்ஜபமாது அவடர எதிர்த்ஜதமா மறத்ஜதமா ஜபசும 
மனைத் துணிவு அவனுக்கு இலடல. அரசதந்திர 
மமாளிடகயேமாகியே அந்த ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக 
இந்த முடறயும அவடனை வவற்றி வகமாண்டு 
விழுங்கி விட்டைது. ஜபரரசடரயும சந்திப்பதற்கு 
வமாய்ப்பமாக இருக்குவமன்ற கமாரணத்தினைமால 
படடைத் தடலவன் குமரன் நமபி ஜகமாநகரில 
ஜமலும சில நமாட்கள் தங்கினைமான். தமானும 
அமுதவலலியும, பூம வபமாழிலில 
வகமாடுங்ஜகமாளூர்ப் படடைக் ஜகமாட்டைத்தின் 
பின்புறத்தில சந்தித்ததும உடரயேமாடியேதும 
எப்படி அடமச்சருக்குத் வதரிந்தனை என்படத 
விளைங்கிக் வகமாள்ளை முடியேமாமல மனைம 



மறகினைமான் அவன். அடமச்சரின் அரசதந்திர 
விழிப்பமார்டவயேமானைது ஜகமாநகரின் 
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகயிலிருந்து நமாடு 
முழுவதும பமார்க்கவும, அறியேவும, உணரவும 
ஆற்றல வபற்றிருப்படத அந்த விநமாடியில 
அவன் வதரிந்து வகமாள்ளை முடிந்தது. 
இமமுடறயும ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடக 
அவனுக்குத் தமாழ்வு மனைப்பமான்டமடயேஜயே 
தந்தது.
----------



22. படடைத்தடலவனுக்குப்
பரிசு

படடைத்தடலவன் கடைமபர்கடளை வவற்றி 
வகமாண்டு துரத்தியே பின் அடமச்சர் 
அழுமபிலஜவளின் ஜமல தீரமாத ஜகமாபத்துடைன் 
ஜவளைமாவிக்ஜகமா மமாளிடகக்கு வந்தபின் இரண்டு 
நமாட்கள் கழிந்து விட்டைனை. மூன்றமாவது நமாள் 
டவகடரயில வஞ்சிமமாநகர் பரிபூரணமமானை 
விழமாக்ஜகமாலம பூண்டிருந்தது. ஜதமாரணங்கள் 
நிடறந்த வீதி வமாரணம பீடுநடடைஜபமாடும 
வபருந்வதருக்கள், வவற்றி மங்கலம பமாடைவலல 
புலவர்களும, பமாணர்களும, பமாடினிகளும, 
கூத்தர்களும, விறலியேர்களும, வதருக்கள்ஜதமாறம
கூடியிருந்தனைர். கீத சமாடலகளில கீதங்களின் 
ஒலிகள், ஜவள்விச் சமாடலகளில ஜவத 
முழக்கங்கள் எலலமாம நிடறந்திருந்தனை.

நகரம எங்கும பூக்களின் நறமணம. இடசகளின் 
இன்வனைமாலி, நடைனை மகளிர் கமாற்சிலமபுகளின் 
கிண்கிணி நமாதம, இடவஜயே நிடறந்து 
வபமாங்கினை. மங்கலஜவடளையில வடைதிடசக் 
குயிலமாலுவத்திலிருந்து ஜகமாநகர் திருமபியே 
ஜபரரசர் வசங்குட்டுவரும வபரும படடைத் 



தடலவர் விலலவன் ஜகமாடதயும ஜசர நமாட்டுப் 
படடை வீரர்கள் பின் வதமாடைர்ந்துவர நகருக்குள் 
துடழந்தனைர். நகர மக்கள் வீதிஜதமாறம 
மன்னைடரயும படடைத் தடலவடரயும வமாழ்த்தியே 
வமாழ்த்வதமாலி விண்ணதிர ஒலித்தது. 
மமாடைங்களிலிருந்வதலலமாம மன்னைர்மீதும 
படடைத் தடலவர் மீதும படடைகள் மீதும பூமமாரி 
வபமாழிந்தது. அரண்மடனை முன்றில வபருந்ஜதமாப்
வபண்டிரும, அந்தப்புர மகளிரும மலர்தூவி 
மங்கல தீபம ஏத்தி ஆரத்தி சுற்றிக்வகமாட்டி அரசர் 
வபருமமாடனை வரஜவற்றனைர்.

அடமச்சர் அழுமபிலஜவடளைக் கட்டித் 
தழுவிக்வகமாண்டைமார் அரசர். அரண்மடனை 
ஐமவபருங் குழுவினைர், ஆயேத்தமார் முகத்தில 
எலலமாம அரசர் ஜகமாநகர் திருமபியே மகிழ்ச்சி 
வதரிந்தது. எங்கும மலர்ந்த முகங்கஜளை 
வதரிந்தனை. அரசரிடைம வகமாடுங்ஜகமாளுர்ப் 
படடைத்தடலவன் குமரன் நமபிடயே அடழத்துச் 
வசன்ற அவன் சமாதடனைடயே வியேந்து கூறியே 
அடமச்சர் அழுமபின்ஜவள்,

“இந்தச் சமாதடனைக்கு ஈடைமாக நமான் அளிக்க 
இருக்கும பரிடச மமாடலயில அரண்மடனைக் 
வகமாலுமண்டைபத்தில நிகழ இருக்கும வவற்றி 



மங்கல விழமாவில அரசர் வபருமமாஜனை இந்த 
இளைம படடைத் தடலவனுக்கு 
அளிக்கஜவண்டும” - என்றம அரசடர ஜவண்டிக்
வகமாண்டைமார்.

“அவசியேம வசய்கிஜறன்! இடளைஞர்களுக்குப் 
பரிசளிப்பவதன்பது எப்ஜபமாதும எனைக்கு 
விருப்பமமானை வசயேஜல” என்ற அரசரும 
மகிழ்ச்சிஜயேமாடு அடமச்சரின் ஜவண்டுஜகமாளுக்கு
இணங்கினைமார். இடவ எலலமாம 
வகமாடுங்ஜகமாளுர்ப் படடைத் தடலவனுக்கு 
மகிழ்ச்சிடயே அளித்தமாலும அவனுடடையே உள் 
மனைத்தில ஒரு கவடலயும இருந்தது. தன் 
உயிருக்குயிரமானை அமுதவலலி என்னை ஆனைமாள் 
என்படத அறியேமுடியேமாத ஜவதடனை அவன் 
மனைத்டத வமாட்டியேது.

அடத யேமாரிடைமும வவளியிட்டுப் ஜபசவும 
வமாய்ப்பிலடல. ஜபரரசருடடையே வடைதிடச 
வவற்றிடயேக் வகமாண்டைமாடிக் வகமாண்டிருக்கும 
ஜகமாநகரின் அரச டவபவக் ஜகமாலமாகலங்களின் 
இடடைஜயே அவனுடடையே சிறியே 
மனைஜவதடனைடயேப் பகிர்த்து வகமாள்ளை 
அவனுக்கு யேமாருஜம கிடடைக்க முடியேமாதுதமான்.



கமாதலுக்கும அதன் சுகதுக்கங்களுக்கும அந்த 
உணர்டவ ஆள்பவர்கள்தமான் வசமாந்தக்கமாரர்கள். 
இன்வனைமாருவனுடடையே துடணடயே அதற்கு நமாடை 
முடியேமாது ஜபமாலும என்வறண்ணி அந்த 
உணர்வுகடளைத் தன்னுள்ஜளைஜயே புடதத்துக் 
வகமாண்டைமான் படடைத் தடலவன்.

ஜபரரசர் வவற்றி வமாடகஜயேமாடு நகர்ப் பிரஜவசம 
வசய்த தினைத்தன்ற மமாடலயில அரண்மடனைக் 
வகமாலு மண்டைபத்தில வவற்றி மங்கலவிழமா 
நிகழ்ந்தது. புலவர்கள் ஜபரரசருடடையே 
வவற்றிடயேப் புகழ்ந்து பமாடிப் பரிசிலகள் 
வபற்றனைர்.

பமாணர்களும, பமாடினிகளும அரசருடடையே 
வவற்றிடயே இடசத்துப் பரிசில வபற்றனைர். 
கூத்தர்களும, விறலியேர்களும அரசர் 
வபருமமானுடடையே வவற்றிடயே ஆடிக்களித்து 
மகிழ்ந்தனைர். அந்த ஆட்டைத்துக்கு 
வவகுமதியேமாகப் பரிசும வபற்றனைர்.

இறதியேமாகப் படடை வவற்றிக்குத் துடணயேமாக 
இருந்த வீரர்களுக்கும படடையேணித் 
தடலவர்களுக்கும பரிசுகள் வகமாடுக்கப்பட்டைனை.



இறதியேமாக அடமச்சர் அழுமபிலஜவள் 
முன்வந்து “வகமாடுங்ஜகமாளுர்ப் படடைக்ஜகமாட்டைத் 
தடலவன் குமரன் நமபி, கடைற் 
வகமாள்டளைக்கமாரர்கடளை வவன்ற வவற்றிக்கமாக 
ஈடு இடணயேற்ற பரிசுப்வபமாருடளைப்வபற 
இப்ஜபமாது வருமமாற அடழக்கிஜறன்” என்ற 
கூறியேவுடைன் குமரன் நமபி தயேங்கித் தயேங்கி 
அடைக்க ஒடுக்கமமாக நடைந்து முன் வந்தமான்.

அடமச்சர் அரசடவயின் உள்ஜளை நுடழயும 
வமாயிற்புறத்தில நின்ற ஒரு பணிப் வபண்டண 
ஜநமாக்கி ஏஜதமா டசடக வசய்தமார்.

அவள் ஒரு விநமாடி உள்ஜளை மடறந்தமாள். அடுத்த 
விநமாடி அந்தப் பணிப்வபண் அடழத்துவந்து 
நிறத்தியேவடளைப் பமார்த்த ஜபமாது 
குமரன்நமபியேமால தன் கண்கடளைஜயே நமப 
முடியேவிலடல. ஆம! வகமாடுங்ஜகமாளூர் இரத்தினை
வணிகர் மகள் அமுதவலலி தமான் 
சர்வமாலங்கமாரங்களைமாலும அலங்கரிக்கப்பட்டு 
அவன் முன் வகமாணர்ந்து நிறத்தப்பட்டைமாள்.

சடபயில ஒஜர மகிழ்ச்சிக் கூப்பமாடு ஆரவமாரம, 
சிரிப்வபமாலி எலலமாம அடைங்க நீண்டை 
ஜநரமமாயிற்ற. அடமதி நிலவியேவுடைன் மறபடி 



அடமச்சர் அழுமபிலஜவளின் குரல சடபயில 
ஒலிக்கத் வதமாடைங்கியேது:-

“இந்தப் வபண் அமுதவலலிடயே 
வகமாடுங்ஜகமாளுர்ப் படடைத் தடலவன் குமரன் 
நமபிக்கு மணமுடித்துக் வகமாடுக்குமமாற ஜபரரசர் 
சமார்பில இரத்தினை வணிகருக்குக் 
கட்டைடளையிடுகிஜறன்” என்ற அடமச்சர் 
கூறியேவுடைன், அஜத அடவயில வணிகர்கள் 
அமர்ந்திருந்த பகுதியிலிருந்த இரத்தினை வணிகர் 
எழுந்து வந்து மலர்ந்த முகத்ஜதமாடு, “அடமச்சர் 
கூறியேவமாற வசய்யே எனைது பூரண சமமதத்டதத் 
வதரிவித்துக் வகமாள்கிஜறன்” - என்ற 
இணங்கினைமார்.

அந்த ஜவடளையில அடமச்சர் அழுமபிலஜவள் 
வகமாலு மண்டைபத்து ஜமடடையிலிருந்து 
இறங்கிவந்து குமரன் நமபியின் கமாதருகில 
வநருங்கி, “இப்ஜபமாது உண்டமடயேச் வசமாலலி 
விடுகிஜறன் குமரமா! இவடளை யேமாரும எங்கும 
சிடறப்பிடித்துக் வகமாண்டு ஜபமாகவிலடல. 
என்னுடடையே ஜவண்டுஜகமாளின்படி 
வகமாடுங்ஜகமாளுர் இரத்தினை வணிகர் இவடளைத் 
தம வீட்டிஜலஜயே சிடற டவத்திருந்தமார் 
என்பதுதமான் உண்டம. நீ முதன் முதலமாக இங்ஜக



வஞ்சிமமாநகரத்துக்கு ஜவளைமாவிக்ஜகமா 
மமாளிடகயில என்டனைக் கமாணத் ஜதடி வந்திருந்த 
தினைத்தன்ற இரவு நமான் உன்டனை இங்ஜக கமாக்க 
டவத்துவிட்டுக் வகமாடுங்ஜகமாளுருக்குப் 
ஜபமாயிருந்தது இந்தச் சூழச்சிக்கமாகத்தமான். 
இப்படி ஒரு சூழ்ச்சி வசய்து கமாரியேத்டதச் 
சமாதித்துக்வகமாண்டைதற்கமாக என்டனை 
மன்னித்துவிடு. இவடளைக் கடைமபர்கள் 
சிடறப்பிடித்துப் ஜபமானைதமாக உன்னிடைம நமான் 
வபமாய் கூறியிரமாவிடில இவ்வளைவு விடரவில 
வவற்றி கிடடைத்திருக்கமாது என்படத நீயும 
ஒப்புக்வகமாள்ளைத்தமான் வசய்வமாய்” என்றமார்.

வகமாடுங்ஜகமாளுர்ப் படடைத் தடலவன் இடதக் 
ஜகட்டு அடமச்சர் ஜமல ஜகமாபப்படைவிலடல.

அந்த ஒரு விநமாடியில வஞ்சிமமாநகரம 
முழுவதுஜம ஒரு வபரியே ஜவளைமாவிக்ஜகமா 
மமாளிடகயேமாகிவிட்டைதுஜபமால ஜதமான்றியேது 
அவனுக்கு.

அவன் கடடைக்கண்ணமால அமுதவலலியின் 
முகத்டத ஜநமாக்க முயேன்றமான். அவள் 
புன்முறவல பூத்து அந்தப் பமார்டவடயே 
வரஜவற்றமாள்.



“இந்தப் புன்முறவலுக்கமாக எடதயும 
வபமாறத்துக் வகமாள்ளைலமாம” என்ற அவள் 
கமாதருஜக வமலலியே குரலில கூறினைமான் படடைத் 
தடலவன்.

அப்ஜபமாது அவர்கள் இருவர் தடலயிலும யேமாஜரமா
பூமமாரி வபமாழிந்தமார்கள். திருமபிப் பமார்த்த 
படடைத்தடலவன் அடமச்சர் சிரித்துக் வகமாண்ஜடை
பூக்களுடைன் அருகில நிற்படதக் கண்டைமான்.

“அடமச்சருக்கு என் வசமாந்த வீரத்திலும 
திறடமயிலும நமபிக்டக இலடல. இவடளைக் 
கடைமபர்கள் சிடறப் பிடித்ததமாகக் கூறினைமாலதமான் 
எனைக்கு வீரஜம பிறக்குவமன்ற முடிவு 
கட்டிவிட்டீர்கள் ஜபமாலிருக்கிறது” என்றமான் 
குமரன்.

“உண்டமஜயே அதுதமான் குமரமா! வீரம என்றஜம 
கமாதலின் மறபுறமமாகத்தமான் இருக்கிறது. சீடத 
சிடறப்படைவிலடல யேமானைமால இரமாமன் வீரனைமாக 
ஜநர்ந்திருக்கமாது அலலவமா?” - என்ற அடமச்சர் 
அவனுக்கு மறவமமாழி கூறியேஜபமாது அடவ 
முழுவதும சிரிப்வபமாலியேமால வபமாங்கியேது. 
அந்தச் சிரிப்பு வவள்ளைத்தில குமரனும 



அமுதவலலியும ஜசர்ந்து நடகத்த சிரிப்பின் 
ஒலியும கலந்துதமான் இருக்கஜவண்டும.

( நிடறவுற்றது )
-------------
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